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Pentajemafi 

< 
legaJa puji mriik AJIah A , sholawai dan salam semoga 
'diberikan kepada Rasulullah, Muhammad 1k. keluarga 

dan para shahabainya. Amma ba'du ; 

Kami memuji kepada ABah Ta'ala yang telah meneler g 
dan memberikan kemudahan dalam penerjemahan risalah ini, 
dan kami senantiasa memohon kepada Alah 'Azza wa Jaia 
semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan manfaat 
kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dengan risalah 
ini. dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan rezki 
kepada Kita semua, berupa benarnya niat pada sebap amalan 
yang kila lakukan, yaitu keikhlasan dalam rangka mencari wajah 
Alah semata. 

Firman Allah Ta'ala : 



QJ 1 

'Saunggunnga barang siapa yang bertakwa dan bertakar. Maka 
Sesungguhnya Aliah tidak mengia-ngiakan pahala arang'orang gang 
berbuat baik" (Yusuf: 90). 

Para pembaca yang budiman, risalah yang ada di had apsn 
arda ini adalah keterangan dan penjelasan seorang ulama, 
yaitu Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzar 
-*£}, terhadap karya dan risalah seorang Ulama Besar yang 
menjadi pendahulunya, yaitu Asy Syaikh Al Imam Al rVujaddid 
Muhammad bin Abdul Wahhab -ratwnahultah wa gbofaro l&fru-
mengena prinsip landasan dasar yang harus dimiliki oleh setiap 
musfim. 

Penjelasan dan keterangan dalam risalah ini memberikan 
gambaran yang sangat gamblang kepada para pembaca 
sebenarnya apa saja prinsip-prinsip dasar tersebut 

Dan masih banyak sekait nsalah-risalah karya para ulama 
kita selain dari risalah ini, yang semoga Allah Ta'ala memberikar 
kemudahan kepada kita untuk menyampaikannya kepada kaum 
musimin, dengan harapan semoga Alah fa'ala menjadikan 
karya para ulama kita memberikan faedah dan manfaat kepada 
Islam dan kaum muslimin. 

Penerjemah, 
1 Muharrom 1428 Hijriah. 
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,^fc^*Wqf^fe -A Ita 
iJSir-*^ . .—k - , f c - > 

JVfiiijaiftfimafi 
Penulis 

S6 fegala puji bagi Alah Rabb semesta alam. shoJawat 
'dan salam atas Nabi kita Muhammad * , keluarga, 

dan para shahabamya. wa ba'du: 

Buku ini adalah syarah (penjelasan) dari karya-karya 
Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab «&£ yang aku 
sampaikan pada kajian ilmiah setiap pekan 

Kemudian Asy-Syaikh Abdus Salam As-Sutaiman 
telah melakukan upaya pen/ramsAtfpan dari kaset rekaman 
selanjutnya mentakhrij hadits-hadits yang saya bawakan dalan 
syarah tersebut hingga siap untuk dicetak. Setelah Syafch Abdus 
Salam selasai melakukan upaya-upaya tersebut, kemudian 
saya muroja'ah (menefiti ulang) kembali, baru setelah itu saya 
ijinkan beGau menerbitkannya agar bisa diambil faedah darinya. 
Wallahu wafiyyut taufkj. 

Ditulis oleh, 

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan 
23/7/1424 Hijriah. 



sW^? m 
Z A " 4 \ Muaad&mah 

"̂ 0" T ^ 

S-segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, sholawat 
'dan talam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, 

Nabi kita Muhammad $ , beserta keluarganya, dan para 
shahabalnya secara keseluruhan. 

Amma Ba'du: 

Kitab ini adalah kumpulan dari karya AUmam Al-MujaddkJ 
Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab e& . 

APAIamah Asy-Syaikh Shaih bin Fauzan Al-Fauzan, 
salah satu anggota Haiah Kibaril Ulama Saudi Arabia telah 
mensyarahnya (menjelaskannya) di dalam kajian ilmiah bel iau. 
Saya sendiri telah menghadap Asy-Syaikh guna meminta 
persetujuan untuk mentnmskfip syarah tersebut, dan beliau 
menyetujui usulanku itu. Kemudian beliau meneliti, dan 
memperbaiki seperlunya untuk kemudian dikeluarkan menjadi 
suatu bentuk kitab, dengan disertakan soal-jawab dan perkara 
yar$ sangat penting yang berkaitan dengan syarah risalah ini. 

Hanya kepada Alah Ta'ala aku memohon, semoga Dia 
membatas sebaik-baik balasan kepada Syaikhuna (guru kami) 

«h r£ 
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Asy-Syaikh ShaJih, dan semoga Allah memberikan manfaat 
dengan ilmunya kepada Islam dan kaum muslimin, dan 
semoga Alah mengampuni AUmam AJ-Mojaddid Asy-Syaikh 
Muhammad bin Abdul Wahhab dan semoga Allah Ta'ala 
memberikan pahala yang besar kepada beliau, kepada kita 
dan seluruh kaum muslimin. 

Abdus Salam bin Abdillah As-Sulaiman 
Jumat B Rajab 1424 Hijriah 

I—^m •• 
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i Aku memohon kepada AHah Yang Maha Mulia, Rabb 
(Pemilik) Arsy yang Maha Agung, agar senantiasa menoiong 
dan membelamu di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian 
seorang yang senantiasa diberkahi di mana saja kamu 
terada, dan semoga Allah menjadikanmu termasuk orang-
orang yang apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila 
ditimpa musibah bersabar dan apabila terjatuh dalam 
perbuatan dosa beristighfar. Sebab ketiga perkara itu adalah 
tanda-tanda kebahagiaan. 
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— Ftnjefasan — 

i: Ini adalah Oowa'tdul Arba' (empat kaidah pokok) yang 
disusun oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul 

Wahhab « & . 

Risalah ini sebenarnya tenpisah, akan tetapi dicetak 
bersama kitab 'Ushul Ats-tsalatsah". karena memang dibutuhkan 
agar sampai ke tangan para pencari ilmu. 

Kata Af-Oowa'ki adalah bentuk jamak dari kata qo'idoh. 
Sedang makna qo'idah adalah: Pokok yang bercabang darinya 
berbagai macam masalah dan cabang yang banyak sekali. 

Sedangkan kandungan isi dari empat kaidah yang 
disebutkan oteh Asy Syaikh tttf adalah pengetahuan tentang 
tauhid dan syirik. 

Apa kaidah-kaidah dalam perkara tauhid? Apa kaidah-
kaidah dalam perkara syirik? Karena mayoritas dari kalangan 
manusia bertindak dengan serampangan tanpa pcturJLk di 
dalam dua masalah ini. Mereka meraba-raba apa sebenarnya 
makna tauhid. Dan mereka meraba-raba tentang makna syirik. 
Masing-masing menafsirkan keduanya sesuai dengan hawa 
nafsunya. 

Akan tetapi yang wajib bagi kita adalah mengembalikan 
penatapan kaidah-kaidah kita kepada AI-Kitab dan As-Sunnah, 
agar penetapan kaidah-kaidah tersebut benar dan selamat 
k arena diambil dari Kitabulloh dan Sunnah Rasul-Nya £ . Terlebih 
lagi dalam dua perkara yang besar ini, yaitu: masalah tauhid dan 
syirik. 

As-Syaikh afe tidaklah menyebutkan ampat kaidah 
pokok ini dari dirinya sendiri atau dari hasil buah pemikirannya 
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sebagaimana ya r g dilakukan oleh mayoritas crarg-orarig 
yang seranpargar. Akan tetapi beliau t&£ rrenganbil empat 
landasan ini dari Kitabulch dan Sunnah Rasul-Nya % serta 
wh (perjalanar hidup) beliau i j . 

Apabila arda telah mengetahui kaidah-kaidah ini dan 
memahaminya, maka akar mudah bagi anda setelannya 
untuk mengetahui perkara tauhid, yang denganrya AHah Ta'ala 
mergutus para Rasjl-Nya dar menurunkan kitab-kitab-Nya. 
Juga mudah bagi anda mergetahui kesyirikan yang senantiasa 
diperingatkan deh Allah untuk diwaspadai, dijelaskar bahaya-
bahaya dar kerusakan yang ditimbulkarnya di dunia dan di 
akhirat. 

Perkara ini sangat penting sekali. Perkara Inilah yang 
akan menggiringmu mengetahui hukum-hukum shaJat zakat, 
peribadatan-penbadatan lain dan seluruh perkara-perkara 
agama iri. Karena perkara ini (pergetahuan tentang tauhid dan 
kesyirikan, -peot.) merupakan perkara yang paling awal dan 
asasi. Sebab shalat, zakat, haji dan ibadah yarg tair tidak syah 
apabila tidak dibargun di atas dasar aqidah yang benar, yaitu 
tauhid yang mumi untuk Allah Ta'ala. 

As-Syaikh «& membuka kaidah Ini dengan mukadimah 
yarg sangat agung yang di dalamnya terdapat doa yrtuk para 
pencari Anu dan penggugah perhatian terhadap apa yang akan 
disampaikan, di mana beliau mengatakan: "Aku memohon 
kepada Allah Yang Maha Mulia, Rabb (Pemilik) Arsy yang 
Maha agung, agar senantiasa menolong dan membelamu 
di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian seorang yang 
senantiasa diberkahi di mana saja kamu berada, dan semoga 
Allah menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila 
diberi kenikmatan bersyukur, apabila ditimpa musibah 
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bersabar dan apabila melakukan terjatuh dalam perbuatan 
dosa beristighfar. Sebab ketiga perkara itu adaiah tanda-
tanda kebahagiaan". 

Ini adalah muqadd/nah yang sangat agung. Di dalamnya 
terdapat doa dan As-Syaikh £& urtuk setiap pencari ilrru yarg 
mempelajari aqfda*nya dalam rargka mencari al-hag dan 
dalam rargka untuk menjauhkan diri dari kesesatan-kesesatar 
tUr. k^syinkan. Sebab orang yarg seperti itu amat partas urtuk 
Allah tolong di dunia dan di akhirat 

Apabila Allah Ta'ala telah menjadi penclorgnya di dLna 
dan di akhirat, maka tidak ada jalan bagi kejelekan-kejelekan 
i.ntuk sampai kepadanya, tidak dalam urusan agamanya dan 
tidak pula dalam urusan dunianya. Aftah Ta'ala berfirman: 

~i\Hnk pefinrfuntj ortonj-orona yang beriman; Dia mengtbtarian mereka 
iUri kegelapan (kekafiran) menuju cahaya Oman). Dan crana-oruna 
iftiua kafir. _peHndung-jHfmdunanua iafafi moakut (syaitan) ..." (At-
Uitaarah: 2S7). 

Jika Allah Ta'ala melindungimu. Allah Ta'ala akan 
mengelLarkanmu dari berbagai macan kegelapar, kesyinkan 
kekafiran, keragu-raguan dan ithod (penyelewengan)- menuju 
cahaya keimanan, ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Alah 
la ala berfirman: 

W \x^ 
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*ViiHfl (fani&iM Jm karmasaunaauhmfa Attah Malah prCintfuiia mmg 
OTOiuf ynn^ frrfman J&JM kirffln Ksimgaufmya vrantj-orang kttfir itu 
tidak metnpunyai Fcfimfunq.' (Mufuimmarf: U). 

Apabila Allah Ta'ala telah mencintai dan menolongmu 
dengan membenkan penjagaan-Nya, taufik dan hidayah-Nya di 
dunia dan di akhirat, maka kalian akan mendapatkan kebahagia an 
yang tidak ada kesengsaraan sesudahnya untuk selama-
lamanya. Di dunia Allah menolongmu dengan memberikan 
hidayah dan taufik dan kamu senantiasa bi?a berjalan di 
atas rranhaj yang selamat. Sedangkan di akhirat Allah Ta'ala 
menolong kalian dengan memasukkanmu ke dalam jannah-Nya 
(syurga-Nya). di dalamnya kamu kekal selama-lamanya, tiada 
takut, tiada sakit, tiada kesengsaraan, tiada tua dan tiada pUa 
hal-hal yang tidak di sukai. Itulah bentuk pertolongan Allah Ta'ala 
kepada hamba-Nya yang beriman di dunia dan di akhirat. 

Beftau «u*£ mengatakan: "Dan semoga A Wah Ta'ala 
menjadikan kamu sebagai orang yang diberkahi di mana 
saja kamu berada". Jika Allah menjadikan kamu orang yang 
diberkahi di mana saja kamu berada, maka itulah puncak 
keinginan dan ota-dta. Alah menjadikan barokah pada umurmu. 
rizkimu. ilmumu, amalanmu dan anak keturunanmu. DI mana 
saja kamu berada dan kemana saja kamu menuju, keberkahan 
senantiasa menyertaimu. Ini adalah kebaikan yang sangat besar 
dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. 

Beliau $& mengatakan: "Dan semoga Allah menjadikan 
kamu orang yang apabila diberi nikmat bersyukur'. 
Berbeda dengan orang yang apabila diberi nikmat mengkufuri 
dan menyalahgunakannya. Sebab mayoritas manusia apabila 
diberi nikmat mereka mengkufun dan mengingkarinya serta 

j» 
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menggunakan nikmat tersebut tidak pada ketaatan kepada Alah 
Ta'ala. Sehingga nikmat tersebut menjadi sebab kesengsaraar 
mereka. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah Ta'ala akan 
memberikan tambahan nikmat kepadanya: 

'Dan (inaatfahjmpi). tatkala Tuhanmu mematfumJian; ~Sesungguhnya 
jika kamu btriyvkuT.jMisti Kemi akan menambah (nikmat) kepadamu..." 
(QS. Ihrafym; t 

Alah & akan menambah keutamaan dan kebaikan bagi 
orang-orang yang mau bersyukur. Jika anda menghendaki 
tambahan nikmat Allah Ta'ala maka bersyukurlah kepada Alah 
& , dan jika anda menginginkan hilangnya nikmat maka kurunlah 
nikmat tersebut1 

Beliau fttf selanjutnya mengatakan: "Danjtko ditimpa 
musibah bersabar". Alah Jlfe akan selalu memberikan cobaan 
dan ujian kepada para hamba. Allah akan menguji mereka 
dengan berbagai musibah, menguji mereka dengan hal-hal 
yang tidak disenanginya. Terkadang juga menguji mereka 
dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir 
dan munafik. Oleh sebab itu mereka membutuhkan kesabaran, 
hdak putus asa dan tidak pula putus harapan dari rahmat Allah. 
Mereka tetap istiqomah di atas agama mereka dan mau bersabar 
menanggung berbagai macam keletihan dan kepayahan dalam 
memperjuangkannya. Berbeda dengan orang yang tatkala 
ditimpa musibah tidak sabar, murka, mengeluh dan putus asa 
ilari rahmat Alah Ta'ala. Orang yang semacam ini musibah yang 
dialaminya semakin bertambah berat dan semakin bertambah 
parah. Rasululah £ bersabda: 
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P ^L^frj\ty&^tfp^&$^fy&fy 
f J 

'Sesungguhnya AKab Ta'afa pka menantui suatu kaum maka Atitu 
selobi menguji marka. Batangsiapa ridkv maka fagtnyu keriafwn 
Allah dan iatangsiapa yang murka maka Baginya kemurkaan.' W 

'Manusia yang yaftng keras cobaannya adalah para nn/jj, kemudsar 
uang semisal mereka dan yang semisal mereka.' m 

Telah diuji para Rasul, para shiddkjin, para syuhada dar 
hamba-hamba Alah yang mukmin, akan tetapi mereka semut 
bersabar. Adapun orang-orang munafik, sungguh Allah Ta'aU 
fefah berfirman mengabarkan tertang mereka: 

u :^t*©4_2TS££ 

1 Hedft» Ini dfcakjajfcan deh Imam TUrriOt dalam flfjft ZtAu£ bab nwayat 
nwayat tertang kaaabaran ala» muacuh-muaibah (4«01). dan Knu Majar 
daaan Umbul Hw, bab foeabaran ataa mt*beb-mu»fcah. no (4031] dar 
•-•dit* Anea bin M M af> dan Imam Tbmldzi mengatakan tentang 1-adits ini 
•Kadto m hacftl» ghw»\ 

Pan d*eluar>an juga oleh Imam Ahmad {5/4?B) dari hedH» Mehmud bir 
LabaJ af> 

2 Hedft* mt edktart potongan dan hadffa yang diwajarkan olah imam Ttmada 
<ji dalam Maft Zuhuct bab: Rmnyat-nwayal lemang kMaberar atumuafcatt-
muatoan (4/601-602J. dan Ibnu Majali dalam KdabiM ftmr. bwb Havabarar 

. muatoah-muafeah no: (4023). dan Imam Ahmad (VI72 173. 174. 140, 

J 
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"Vnn d\ antara manusia ada yang menyembah Affnn dengan ktrada di 
tepi. Maka jika \a mrtnpervfefi kebttpkan, tetapfafi ia dahm Ksudaan 
ini, dan jika ia ditimpa oleh matu bencana, 6er6a(ikfah ia ke BeOikang. 
Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian 
uang nyata' (Af-IIajj. 11). 

Dunia itu bukanlah suatu yang terus menerus dan 
tidak senantiasa berupa kenikmatan, kebanggaan, kelezatan, 
kebahagiaan dan terus menerus mendapat pertolongan, 
tidaklah selamanya demikian, Allah Ta'ala yang memutar 
keadaan-keadaan seluruh hamba-Nya. Para shahabat, yang 
mereka itu seutama-utama umat. bagaimana ujian dan cobaan 
•lu senantiasa menimpa mereka? Allah Ta'ala berfirman 

u. i»,* ji ̂  0... uffi 5 \#/± f dVt J&J \. £ 
"J ijiii masa (kejayaan dan kthancuian) itu Kami jyrrgiCtrkan dinntnra 
uuiHutia (agar mereka mendapatjrefajantn): (Ali 'f wrvn. 140) 

Maka hendaknya setiap hamba mempersiapkan dirinya, 
yaitu tBtkala dia ditimpa musibah maka sesungguhnya musibah 
itu tidak hanya menimpa dirinya sendiri. Hal itu telah didahului 
oleh para wali-wali Allah. Oleh sebab itu, hendaknya dia 
mempersiapkan dirinya, bersabar dan menunggu jalan keluar 
ri.-in Allah Ta'ala, dan kesudahan yang baik itu hanya bagi orang-
orang yang bertaqwa. 

Beliau oSi mengatakan: "Dan apabila kamu terjatuh 
dalam perbuatan dosa beristighfar". Adapun orang yang 
ii-rjatuh dalam perbuatan dosa dan tidak bertaubat, bahkan 

iftil Ad-Oaruni (2/320) dan Ibnu Hibban dalam tncAin-nya (7/131-AMhsan), 
M K * m (1/41). At€*h«qy (1/37?) dan benula Imam Tinnidjn: "Hadiri ini 
baamaHaMT, 



l 
semakin menambah dosa yang dia lakukan, maka orang yang 
seperti ini adalah orang yang celaka -wal'rysdzu billah-. Akar 
teiap< hamba yang beriman, apabila terjatuh pada perbuatar 
dosa, maka segera bertaubat 

\$z& a \j& ^ gas 31 iss ya fiygifc h 

"Dan (juga) erang-erang gang apabila tnengerjaiia n periuntan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat adon Affak. {alu t. lemofttm ampun 
terkedap data-data mereka dan siapa (aqi yang dapat mengampuni dosa 
selain AlM?" (AU Imrm HS) 

w :.l_Ji^@... y£ 
'Sesungguhnya taubat di titi Allad hanyalah bagi orang-orang uang 
mengerjakan kejahatan (antaran kejahilan gang kemudian mereka 
bertaubat dengan segera. ..." (An-NisaaK 17) 

Makna katmat. "lantaran kejahilan' dalam ayat ini bukan 
berarti tidak tahu. Sebab orang yang jahil tidaklah diazab, akan 
telapj makna kejahilan dalam ayat tersebut adalah lawan dari 
Ai-HUm (sikap yang penuh kehati-hatian dan sabar) Jadi, 
setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Ta ala adalah 
jahil, dalam artian kurang Mm-nya, kurang akalnya, kurang 
perikemanusiaannya. Terkadang seorang itu alim akan tetapi 
dia jahil dan satu sisi yang lain, yaitu dan sisi bahwasanya ia 
tidak memiliki nikn (kesabaran) dan tidak memiliki kekokohan 
dalam perkara yang dihadapinya 

Ji 



"Krmurfiiin mtrtka (vnau(*at dengan ieqer,t ' (An-Nitaa. 17) 

Yakni tatkala mereka terjatuh dalam perbuatan dosa, 
mereka segera bertaubat, ftdak ada seorangpun yang ma'sum 
(terbebas) dan perbuatan dosa, akan tetapi -alhamdulilfah-
•'•IIah Ta'ala telah membuka pintu taubat Oleh sebab itu, bagi 
sebap hamba hendaknya segera bertaubat ketika terjatuh d ala n 
perbuatan dasa. Yang disayangkan, kalau tidak mau bertaubat 
dan tdak mau memohon ampunan, maka demikian itu adalah 
tanda kesengsaraan. 

Dar terkadang dia putus asa dari rahmat Allah. Lalu 
datang syaithan membisikkan kepadanya: 'Sudah tidak ada 
taubat untukmu". 

Tiga perkara, yaitu: bersyukur ketika diben nikmat, 
bersabar ketika tertimpa musibah, dan segera bertaubat ketika 
terjatuh dalam dosa. semua mi adalah tanda dan alamat 
kebahagiaan seseorang. Barangsiapa yang diberi taufik untuk 
menjalankannya, niscaya dia akan meraih kebahagiaan. Dan 
harangsiapa yang diharamkan (terhalangi) dari perkara tersebut 
.itau sebagiannya. maka sungguh, ia termasuk orang yang 
se^gsiHra. 
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Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadam, 
untuk taat kepada-Nya, bahwa sesungguhnya al-hanJTtyyai 
adatah mittah Ibrahim, yaitu kalian beribadah hanya kepad, 
AHah dengan mengikhlaskan agama ini bagi-Nya semata 
sebagaimana firman Allah: 

'Dan tidaShft Afai mtnctptakan jin Aon manusia mefmnbii 
tupaya mcrrfa fvr&aditfi krytufa Ku. (Adz-Dzariuartt: 58). 

— » • - » - — -—*^WP« 
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— Ptnjefasan — 

"Ketahuilah, semoga Allah Ta'ala memberikan 
petunjuk kepadamu". Kalimat ini adalah dca dan Syaikh t i i t 
dan demikianlah seyogyanya bagi seorang pengajar untuk 
serantiasa mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang belajar 
(para thofibd ilmi). 

Adapun makna ketaatan kepada Allah adalah 
merealisasikan perintah-penntah-Nya dan menjauhi larangan-
larangan-Nya. 

"Bahwa Al-Hanifiyah adalah millah Ibrahim" Allah & 
telah memerintahkan Na W kita Muhammad 3 untuk mengikuti 
ff.iflah (agama) Nabi Ibrahim. Alah Ta'ala berfirman: 

U i£C> %£ ^£i % '§ J Aji Vg P > 

'Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad)- 'ikutilah agama 
Ihrnfum icorang yang hanif' dan bukanlah dia termasuk orang-orang 
7.41UT mtmpentfattukan Aliah. * (An-Nahf: 123) 

Al-Hanifiyah millah Al-Hsnif, yaitu Ibrahim SR*. 
Sedangkan makna AJ-Hanif. orang yang menghadapkan diri 
kepada Allah dan berpaling dari selain-Nya. inilah makna Af-
Hantf, yaitu orang yang menghadapkan dirinya kepada Alah 
dergan sepenuh hati', amalan, niat dan kejngfnarmya. semuanya 
dituiukan kepada Allah Ta'ala, serta berpaling dari selain Allah 
Ta'ala Dan Alah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti 
itnOali Ibrahim; 
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"Dia u&a&-tafi tidak menjadikan untuk kamu dalam agama tua* 
ktumyrtnn, (Ihtnfah) agama orang tuamu Ibrahim ' (Al-Hajj: 78). 

Adapun Miilah Ibrahim adalah: 'Kamu beribadah kepadi 
ARah Ta'ate dengan mengikMaskan agama ini bagMMya semBta. 
Inilah makna Ai-Hanifiyah. Beliau tidak hanya mengatakar 
"Kamu beribadah kepada Allah" begitu saja, akar tetapi belai 
melengkapinya: "Dengan mengikhlaskan agama ini untuk 
Nyasemata". Yakni: dergar menjauhi kesyirikBn, sebBb ibadah 
jika dicampuri kesyirikan. maka ibadah tersebut batal Sehirgg* 
tidaklah ibadah itu dikatakan sebagai Ibadah melainkan apabilE 
ibadah tersebut selBmat dari kesyirikan, baik yang besar maupur 
yang kecil, sebagaimana firman Allah Ta'ate: 

$ £ yiSJ» ! A & 3 & & 3 •*£. ii U a \ \ ^ % ) 

'Podahd mereka tidailaft dituruti kteuaM supaya ier&adaft kg/adi 
Afiat dengan memurnikan ketaatan kepada-tya dafam (menjalankan 
agama yang furus. (Af-BauuinaA: 5), 

Hunafsa adalah bentuk Jamak dari kata hsrtif. yarg artinya 
orang ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah &. 

fcedah inilah yang diperirtahkan oteh Allah kepada 
seluruh makhiuk-Nya, sebagaimara firman Alah Ta'ate: 

\ 
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"Dan tidaf&fi Aku mencijtrafum jin dan manusia mr(a\nkan rujraya 
mertka beribadah kcyadn Ku" (Adl-Ozariuaat: 56) 

Makna kalimat yang artinya: "Supaya mereka beribadah 
kepada-Ku" dalam ayat ini adalah agar mereka mengesakar-
Ku di dalam peribadatan. Jadi, hikmah diaptakannya makhiLk 
adalah agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan 
mengikhlaskan agama ini hanya unluk-Nya. Diantars makhiLk 
tersebut ada yang menunaikannya dan ada pula yarg tidak mau 
menunaikarnya. Akan tetapi inilah hikmah mereka diciptakan. 
Maka orang yarg beribadah kepada selain Aflah berarti telah 
mem/efeihi hikmah penciptaan makhluk, disamping merryeilsirii 
perintah dar syari'at M. 

Adapun Nebl Ibrahim Bdateh bapak para Nabi yang datang 
selelahnya. Seluruh rabi yang datang setelannya adalah anak 
keturunar Nabi Ibrahim. Allah & berftrmar: 

YY :« J *»*{®-3&g*j&4a££. ) 
-Dan Kamijadiian kenakan dan Ai-htaBJ*da keturunannya." (Af-
IMUii'-Mif 27). 

Seburuhnya berasal dari kalangan Bani Israil -anak cucu 
Nabi Ibrahim- kecuali Muhammad -fe, karena beliaL berasal 
dari keturunan Nabi Ismail. Jadi. seluruh para nabi (setelah 
Nabi forahim, -pent) adalah anak keturunar Nabi Ibrahim f^t 
sebagai bertuk pemuliaan kepada beliau. 

Allah 3fe juga menjadikan beliaL sebagai imam bagi 
manLSia yaitu suri tauladan, Allah Ta'ala berfirman: 

\ T i \tjut ^ © " J±$& iS^- i £ • 36 *£?> OV 
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"Aliah berfirman; "Stsunaavhnua aku akan menjadikanmu imam bag 
ubfTvfi manusia'. (M-Baaaraft: 124). 

Yaitu: suri tauladan. Firman Allah Ta ala 

< 0 <&£**•$£ ££*&£& <Z*i&k) 

'Saunaguhmja Ibrahim adafah Kerang umm...' (Ati-Naftf: 120). 

Yakni: seorang imam yang dijadikan suri tauladan. 

Dengan demikian. Alah telah memerintahkan kepadt 
seluruh makhluk untuk beribadah, sebagaimana firman AllaT 
Ta'ala: 

"Pan tidaklah Aku mcntlptakan jin dan manusia mtfainkan sujrayt 
mereka beribadah kepada-Ku ' (Adz-Dzariuaat, S6) 

Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang menyeru manusiz 
Lntuk beribadah kepada Alah 3& sebagaimana para nabi yanc 
lain. Setiap nabi menyeru kepada manusia untuk beribadat 
kepada Alah Ta'aJa dan meninggaJkan segara macam bentuk 
peribadatan kepada selain-Nya, sebagaimana firnian Allah & : 

5£SS a W3 ̂ j i& -A 4 ^ ^ tsi sa i) 

'Dan sunagufi telah Kami utus pada tiap-tiap umat ftoratuj rMUi 
(untuk menyerukan): "Srmbahfah Allah (saja), dan jauhilah Thaakut.' 
(An-tiafd: 36). 



Ifi 
Adapun syari'at-syari'at yang berupa perintah dan 

larangan, halal dan haram maka yang demikian ini berbeda-beda 
sesuai dengan perbedaan umat dan kebutuhannya. Terkadang 
Alah Ta'ala membual syari'at kemudian merghapusnya dan 
menggantinya dengan syariat yang lain. hingga datang syari'at 
Islam ini yang menghapus seluruh syari'at-syari'at sebelumnya. 
Syari'at Islam Ini menghapus seluruh syari'at yang ada dan 
akan tetap berlaku sampai hari Kiamat Adapun pokok ajaran 
para Nabi -yaitu tauhid- maka ajaran tersebut tidak dihapus dan 
selama-lamanya tidak akan pernah dihapus. Agama para rabi 
seluruhnya adalah satu, yaitu agama Islam yang memiliki makna: 
ikhlas hanya kepada Allah -dengan menjalankan tauhid. 

Adapun syan'at-syari'at yang ada, terkadang berbeda-
beda dan dihapus. Akan tetapi ajaran tauhid dan aqidah sejak 
/anan Nabi Adam hingga akhir para Nabi, seluruhnya menyeru 
manusia untuk bertauhid dan beribadah kepada Allah Ta'ala. 

Dan yang dinamakan beribadah kepada Allah adalah taat 
kepada Allah Ta'ala pada setiap waktu dengan menjalarkan 
syariat yang diperintahkan-Nya. Apabila syari'at tersebut 
dihapus, maka beramal dengan perkara yang menghapus itu 
termasuk ibadah, dan beramal dengan suatu perkara yang 
sudah dihapus tidak termasuk ibadah. 
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Apabila anda telah mengetahui bahwa Aliah te 
mcnciptakan anda untuk beribadah kepada-Nya, maka 
ketahuilah bahwa peribadatan itu tidaklah dinamakan ibadah 
kecuali pka disertai tauhid. 

Sebagaimana shalat itu tidaklah dinamakan shatat 
kecuali harus disertai thaharah (wudlu'). 

Maka jika kesyirikan itu masuk ke dalam peribadatan, 
menjadi rusaklah ibadah tersebut, sebagaimana hadats 
ketika masuk ke thaharah (wudlu') seseorang. 

t 



— PtnfeCasan -

Perkataan Asy-Syaikh &%: "Apabila anda telah 
mengetahui bahwa Allah Ta'ala manclptakan anda untuk 
beribadah kepada-Nya". Maksudnya: jika kalian mengetahui 
dan ayat Allah ini: 

'Dan Ain tidak mencitakan jin dan manusia melainkan supaya mertka 
Beribadah iepaifa-Ku " {Adzlhanyat: 56). 

Sedang kalian adalah dari kalangan manusia, sehingga 
masuk dalam ayat ini, dan kalian telah mengetahui bahwa Alah 
-fe tkiakteb mencipta kalian kemudian dibiarkan begitu saja, atau 
tidak pula sekedar untuk makan dan minum semata, tidaklah pula 
kalian hidup di dunia ini untuk bersenang-senang dan berseka ria. 
Jadi, bukan untuk semua itu Alah &i mencipta kalian, akan tetapi 
AH B h K mencipta kalian agar kaian beribadah kepada-Nya, Alah 
-fc menundukkan bagi kalian segala yang ada di dunia ini tidak 
lain adalah dalam rangka agar kaian menggunakannya untuk 
beribadah kepada Alah & , karena kalian tidaklah bisa hidup 
kecuah dengan adanya perkara-perkara tersebut, dan kalian tidak 
akan mempu beribadah kepada Alah & kecuali dengan perkara-
perkara tersebut. Allah menundukkan semua perkara tersebut 
«igar kaian beribadah kepada-Nya, dan bukan dalam rangka 
untuk kalian bersuka ria, bebas, berbuat kefasikan dan kefajtran, 
makan dan minum sesuai kehendak hawa nafsu kafan. Maka 
jika demikian keadaannya adalah merupakan keadaan binatang 
lemak, adapun ALAdamiyyun (manusia) itu, Alah 3f dptakan 
mereka untuk suatu tujuan yang sangat agung dan untuk perkara 
hikmah yang sangat besar yaitu beribadah (mentauhidkan Alah 
dalam perkara Ibadah, pent). firman Allah * : 
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"T5»i tidakfati Aku meneijmktm jin dan manusia mtiainkan supatft 
mereka Beribadah kepadti-Ku. Aku tidak menghendaki raki dor 
mereka...." (Adz'Dzariyaat: S&-SJ). 

Alah Ta'ala tidaklah mendpta kalian agar kalian bekerjs 
untuk diberikan kepada Allah, dan tidak pula untuk mencarikar 
nafkah dan mengumpulkan harta untuk Allah, sebagaimane 
perlakuan manusia kepada manusia yang lain yaitu mereka 
menjadikan pekerja yang mengumpulkan bagi manusia yang 
lain. Tidaklah demikian tujuan Alah mencipta manusia, karena 
Alah Ta'ala Maha Cukup (bdak membutuhkan sedikitpcn) dari 
semua itu, dan Alah Ta'ala Maha Kaya dan tidaklah butuh kepada 
semua makhluk, sehingga dalam ayat-Nya Allah mengatakan; 

'Aku tidak menghendaki reda stdikityun dari mereka dan aku tidak 
menghendaki supaya mereka memheri-Ku makan.' (Adz-DzariuaM: 57). 

Alah Ta'ala yang memberi makan dan bukan yang 
diberi makan. Allah tidak butuh makan. Allah Ta'ala Maha Kaya 
dengan Dzat-Nya. Allah Ta'ala tidak membutuhkan peribadatan 
kalian. Kalau seandainya semua manusia itu kufur, maka 
tidaklah mengurangi sedikitpun kekuasaan Allah Ta'ala. Akan 
Tetapi kalianlah yang senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala. dan 
kalianlah yang senantiasa butuh untuk beribadah kepada-Nya. 
Termasuk dari rahmat Alah yaitu Alah Ta'ala memerintahkan 
kafan untuk beribadah kepada-Nya, untuk kemaslahatan kalian 
sendui. Sebab apabila kaian mau beribadah kepada-Nya. 

i 



niscaya Allah Ta'ala akan memuNakan kalian dengan balasan 
dan pahala. Jadi, beribadah kepada Allah merupakan sebab 
yang merjadikaji Allah memuliakan kafan di dunia dan di akhirat 
Apabila demikian, siapakah yang akan mendapatkan faedah 
dari peribadatan tersebut??? Yang akan mendapatkan faedah 
dari peribadatan itu adalah pelaku ibadah itu sendiri. Adapur 
Alah Jfe sama sekali tidak butuh kepada hamba-hamba-Nya. 

Perkataan Asy-Syaikh &£: "Maka ketahuilah, bahwa 
paribadatan itu tidak dinamakan ibadah kecuali jika disertai 
tauhid, sebagaimana shatat, tidak dinamakan shaiat 
kecuali Jika disertai thaharah/wudiu,m, yaitu jika kahar telah 
mengetahui bahwa sesungguhnya Alah mendptakan kalian 
agar kalian beribadah kepada-Nya, maka peribadatan itu 
tidaklah sah dan diridhoi deh Allah Ta'ala kecuali jika terpenuhi 
dua syarat padanya. Jika hilang salah satu dari dua syarat tadi, 
maka batal ibadah tersebut: 

Syarat pertama: Harus ikhlas mengharap wajah Allah 
Ta'ala, tidak ada kesyirikan sedikitpun di dalam ibadah tersebut 
Sebab, jika tercampuri dengan kesyirikan maka batallah ibadah 
tersebut, semisal thaharah yang tercampuri hadits, sehingga 
batal. Demikian juga Jika kalian beribadah kepada Alah Ta'ala. 
kemudian kalian menyekutukan Allah, maka batalah peribadatan 
kalian. Itulah syarat yang pertama. 

Syarat kedua Mutaba'ah (mengikuti) Rasukilah $ . 
Jenis peribadatan apapun yang tidak ada contohnya dari 
R a s L lu II ah 3i, maka ibadah tersebut batil dan tertolak, karena 
ibadah tersebut adalah bidah dan sesuatu yang diada-adakan, 
sehingga Rasuluteh* mengatakan: 



'tterantpaptt yang (vrnttuil ticnaa» umt awalan tjau/] \iAuk mii 
padanya perintah dari kami, maka amalan ttnthvt tertctrtk " m 

Dan dalam riwayat lain disebutkan "Barangsiapa yan{ 
mengada-adakan datam agama mi sesuatu yang bukan darinya 
maka perkara tersebut tertolak."M 

Sehingga menjadi satu keharusan, bahwa peribadatan eti 
harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasululah £ . bukar 
dengan perkara-perkara yang dianggap baik oJen manusia dar 
jLga bukan karena niatarv-niatan dan tujuan-tujuan mereka 
selama tidak ada dalil dari syari'ah ini yang menunjukkan ha 
itu. maka perkara tersebut adalah kebatf ahan dan tidak member 
faedah kepada pelakunya, bahkan akan memberikan madhara 
kepada pelakunya, karena perbuatan tersebut termasuk 
kemaksiatan. Walaupun dia menyangka bahwa dia mHakukar 
perbuatan tersebut dalam rangka taqarrub kepada Allah 3fe, 

Jadi, peribadatan itu harus memenuhi dua syarat ini. yaitt 
ikhlas dan rffofca' (mengikuti) Rasulullah * . Hingga peribadatar 
itu benar dan bermanfaat bagi pelakunya Apabila ada kesyirikar 
masuk dalam ibadah tersebut, maka batallah ibadah tersebut 
Demikian juga ketika ibadah tersebut telah menjadi suatu bantu) 
kebitfahan, yang tidak ada dalilnya. Sehingga, tanpa adanya 

Hadit» dfcafciarkar otot» Imam MuaJun romof (1716) dalam Mtab M-
UqdN$h, bab ; Naqdh<l artk$m »Sb*HtHth «*• toH mUttttsaUi urnuur, dtr 
h«ditt'Aityah 9 3 

had*W«eluaikaflclenlmarrBulineryne^ 
bab Wriisih ttrototiw'»»tfmfujuuhn taati aMfclmankiud, dnwayarfkan oW-
kTtam muaarr fuo* pada nomor (171 B), dari hadit* 'Aiayari 9£ 
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dua syarat tersebut, ibadah tidak memiliki faedah dikarenakan 
ibadah itu tidak ditegakkan di atas syah'al Allah Ta'ala. Sedang 
Allah Ta'ala tidak menerima kecuali apa yang disyari'atkan di 
dalam kilab-Mya atau melalui lisan Rasul-Nya S . 

Tidak ada salupun dari makhluk Ini yang wajib untuk 
dnkuti kecuali Rasululah * . Adapun selain beliau # . maka dia 
diikuti dan ditaati jika dia mengikuti Rasulullah 4t Adapun/ika dia 
menyelisihi Rasululah %, maka tidak ada ketaatan kepadanya. 
Allah berfirman: 

-Taat\(af\ Aftaft dan taat\iaf\ Kasut (Nyn). dan ufif atnri di antara 
kamu..'(An-Niua': S9) 

Uhl-Amri yang dimaksud dalam ayat mi adalah para 
pemerintah dan para ulama. Ketika mereka mentaati Allah Ta'ala, 
rraka wajib untuk ditaati dan diikuti. Namun apabila mereka 
menyelisihi penntan Alah Ta'ala. maka tidak boleh mentaati 
mereka dan tidak pula mengikuti peny;mpangan mereka itu. 
Karena tidak ada satupun yang ditaati secara mutlak dari 
rrakhlLk ini kecuali Rasulullah * . Adapun selain beliau, maka 
mereka itu ditaati dan diikuti apabila mereka taat dan mengikuti 
Rasulullah 3&. Itulah yang dinamakan peribadatan yang benar. 

4L 
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J/Ica anda te/aft mengetahui bahwa kesyirikan 
apabila mencampuri peribadatan, maka akan merusakkan 
peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amatan 
serta menjadikan pelakunya kekaf di neraka, maka anda 
akan mengetahui bahwasanya perkara yang pating penting 

J 



I aras kalian adalah mengetahui perkara tersebut, semoga 
saja Allah Ta'ata akan membebaskanmu dari A&y-Syabkab 
ini, yaitu kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Ta'ata; 

IA :*t_Ji 

~Srtunt}(jufinijti Affinfa tirftik akan tnmtfampuni dosa syirik, dan 
Mi mengampuni seaafa dosa ijatuj selain dari (syirik) itu. Bagi 
siaya uang dik'cntndaici-Nya " fAn-Nisaa'. 46}. 

Yang demikian itu dengan mengetahui empat Kaidah 
yang telah Atfah Ta'ala sebutkan di dstam kitab-Nya 

— Penjefosan — 

Perkataan Asy Syaikh <J&: "Jika anda telah mengetahui 
bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan, 
maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan 
menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal di 
neraka ..."Maksudnya: selama kamu tahu benar tentang tauhid 
-yaitu mengesakan Allah Ta'ala dalam beribadah-, maka wajib 
bagimu untuk mengetahui apa itu syirik. Sebab orang yang tidak 
mengetahui sesuatu, pasti dia akan terjatuh padanya. Sehingga 
menjadi satu keharusan bagimu untuk mengetahui jenis-jenis 
kesyirtkan agar bisa menjauhinya Sebab Alah Ta'ala telah 
memperingatkan dari perbuatan kesyirikan itu, sebagaimana 
flrman-Nya: 
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IA :.t-J 

'Strunntpifinyi Ajfah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dit 
mengampuni ugafa dtua uang selain dari (syirik) itu. buai siapa \iam 
dibdetufalo-Nifii.' tAr.-Sisaa'; 48) 

Itulah kesyinkan yang begftL dahsyat bahayanya, yartL 
diharamkan masuk surga. 

'Sesungguhnya prana uang mempmekvtukan {mvatu dengan) Allah, 
maka patri AJ(itf\ mengharamkan kepadanya surya.' (Af-Maaidaft: 72) 

Dar diharamkan dari nmghfiratr 

u UUJ 4®_ +&* j ^ s i dty> 
'S es u nggu ftnua Allah tidak akan mengampuni dos* syirik .,.' (Atf 
Nisaa':48) 

Ini adalah bahaya yang sangat besar. Wajib bagimL LntLk 
mengetahuinya sebefum segala banaye-bahaya tersebut. Sebab 
kesyinkan itu telah mengh tangkan akal-akal dan pernah aman-
rjemahamar, Lntuk kita mengetahui apakah kesyinkan yang 
diterangkan di dalam AJ-Our'an dan As-Sunnah. Tidaklah Allah 
Ta'ala memperingatkan dari sesuatu mdairkan pasti Allah 
menjelaskannya. Dan tidaklah AJIah Ta'ala memerintahkan SLa^u 
perkara melainkan Afiat- menjeiaskar hal itu kepada manLsia. 
Tidak mungkin ABah Ta'ala mengharamkan kesyinkan kemLdian 
membiarkannya begitL saja (tanpa menjelaskannya secara 
•syperinci). Bahkan Aiah Ta aJa telan menjelaskan di dalam Al-

r 
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Qur'anyang agurg dan Rasulullah & pun turjf mererar.gkarnya 
di dalam As-Stnnah dengan perjHasar yang gamblirg Jadi. 
apabila kita ingin mengetahui apa itu syirik, maka kita merujuk 
kepada Al-Gur'gn dan As-Sunrah hingga kita mengetahui 
kesyihkan itu. Dan kita tidak meAijuk kepada ucapan-ucapan 
fdan dan fvtan. Dan ini akan datang penjelasannya. 
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« Kaidah Pertama: Kamu harus mengetahui bahwa 
°r*ng-orang kafir yang diperangi Rasulullah m juga mengakui 
bahwa Allah Taala adalah pencipta dan pengatur Namun 
pengakuan itu belum memasukkan moreka k* dalam Islam. 
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DaMnya adalah firman AHan Ta'ala: 

'Kotakanlah; "S'uipakah uana memberi rezki kepadamu dan 
langit dan Bumi, ntau siapakaH yang Kuasa (menciptakan) 
pendengaran dan penafihatan. dan siapakah yang menae(uarkan 
yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari 
uang hidup, dan siapakah yana mengatur segala urusan?" Maka 
mereka akan menjawab. AttafT. Maka Katakanlah "Mnngapa 
kamu tidak Bertakwa kepada-Nya?" (Yunus: 31), 

— Rcnjefasan -— 

Kaedah pertama: Hendaknya kamu mengetahui barnva 
orang-orang kafir yang telah diperargi oleh Rasulullah £ adalah 
ora^g-orang yang mengakui TaLhid Rububiyyah, akan tetapi 
per-gokuar. mereka terhadap Tauhid Rubtinyysh betaniah 
memasukkan mereka ke dalam Islam, dan tidak menjadikan 
diharamkannya darah darharta benda mereka. 

Dari siri menunjukkan bahwa sesLngguhnya tauhid 
itu bLkanlah sekedar pengakuar tentang Tauhid Rububiyyah 
semata Dan juga keayirikan rtu tidak hanya sebatas kesyirikan 
daLam Rububiyyah semata. Bahkan tidak ada senrangpun 



yang menyekutukan Allah dalam hal Rububiyyah, kecuali 
segelintir orang yang nyleneh, sebab setiap umat nengakui 
Tauhid Rububiyyah. 

Tauhid Rububiyyah adalah Pengakuan bahwa Allah 
Ta'ala adalah Pencipta, Perrberi Rizki, Yang Merghidupkan, 
Yang Mematikan dar Yang Mengatur, atau dengan istilah yang 
lebih ringkas: Mengesakan Allah Ta'ala di dalam pertx,ata-
perbuatarvNya. 

Tidak ada satu makhluk pun yang mengakui bahwa ada 
pencipta lain yang mencipta bersama AJIah Ta'ala, a^au ada yang 
memberi nezkj selam Alah, atau menghidupkan dan mematikan. 
Bahkan, orang-orarc, musynk-pun mengaku: bahwa Alah 
Ta'ala adalah satu-satunnya Pencipta, Pemben Reiki Ya r g 
WenghidLpkar, Yang Mematikan dar Yang Mengatur Segala 
Sesuatu 

4 0... ia &D «&« &2i fr-Jf$tc&) 

"Dflh ufUfHpjudr.tfii jika kamu tanyakan kepada mrrtka. "Siapakal-. 
yang menciptakan Omgit dan fumif tetitn mereka akan menjawil. 
mAfafi\' (Lugman- 25) 

Al - AV :o**&^® .-'&.<<,3J2Z. 
'Katafcanfah "Siapakah yar.a Empttmfa fantfit yana rwjn6 dm uay\y 
Empunya 'Arsy yang (*sar?" Mereka akan menjawab: 'Kepunyaan 
Attak' (Ai-MuhniKun: 8647). 
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Bacalah ayat-ayat akhir dari surat Al-Mukmirun, niscaya 
kalian akan mendapati bahwa kaun- musyrikin mengaku tentang 
Tauhid Rububiyyah. 

Demikian juga pada surat Yunus: 

"Kntnkmfaf*- "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari (anail 
dan fumi. atau siapakah yang Kuota (mtnciptakan)pendapamu dan 
pengikatan, dan siapakah gang mengefuarkan gang hidup dari gang 
mati dan mengeluarkan gang mati dari gang hidup dan siapakah 
gang mengatur itgala urusan?' Maka menka akan mcnja-wah: "Altah". 
(Yunus: 3D 

Mereka adalah orang-orang yang mengakui hal itu. 

Tidaklah tauhid ftu hanya sebatas mengakui tauhid 
Rubidiiyah seperti yang dikatakan oleh ahiul-kaJam (semisal 
ahli filsafat, -pant) di dalam keyakinan mereka. Mereka 
menetapkan bahwa tauhid itL adalah keyakinan bahwa AJIah 
Ta'ala rti: adalah Percrpta, Pemberi Rwki, Yang rVematikan 
dan Yang Menghidupkan. Se.ningga mereka mengatakan 'Allah 
itu esa Dzat-Nya, tidak berbilang, esa dalam sifat-sifat-Nya, 
tiada yang menyeru panNy a, esa dalam. perbuatan-perbLatan-
Nya. tidak ada sekutu bagi Nya.". I m tidak lain adalah Tauhid 
Rububiyyah. Rujuklah dalarr kirab mana saja dari kitab-kitab 
para ulama ahJuJ-kalam. maka kalian akan mendapati mereka 
tidak keluar dari seputar Tauhid Rububiyyah. Ini bukanlah taLhkJ 



^ Tfi. 
yang degannya AHah mengutus para Rasul. Meyakini hal iri 
semata tidak memberikan marfaat bagi pelakunya. Sebab yang 
seperti mi diakui kaum musyrikin dan Drang-crarg kafir. Narrun 
semua itu tidak mengeluarkan dari kekufuran.nya dan tidak pula 
memasukkan rrereka ke dalam Islam ini. Keyakiran itu adalah 
kesalahan besar, flarangsiapa berkeyakinan seperti itu, maka 
tidaklah melebihi dari apa yang diyakiri oleh Abu Jahl dan Abu 
l.arab. Serta keyakiran yang dianut sebagian Al-Mufsaggifin 
(ahli pendidikan dan kebudayaan) hanyalah sebafas pengakuar 
Tauhid Rububryyah semata. Mereka tidak berusaha menuju 
kepada Tauhid Wuhiyyah. Yang demikian ini adalah suatu 
kesalahan yang besar dalam mendefinisikan (mengartikan) 
tauhid. 

Adapun tentang kesyirikan. mereka mengatakan yaitL 
kamu meyakin bahwa ada sela*n Aflah yar^g menopta bersama 
Allah la'ala ataL ada yang memberikan rczki selam Allah ^a'ala." 
Kita katakar: "Yang seperti in< tidak pernah diucapkan Dleh Afcu 
Jahl dan Abu l ah a b. Mereka (kaum musyrikin zaman dahulu) 
tidak pernah mengatakan bahwa ada yang me.ncipta bersama 
Ailah dan memberikan nezki bersama Aflah. Bahkan, mereka 
mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya Pencipta. 
Pemberi rezki, Yang menghidupkan dan Yang mematikan. 
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Kacdah Kedua: Bahwasanya mereka mengatakan 
'Tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami 
menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk 
mendekatkan din dan mencari syafaat.' 

Adapun dalil tentang Ai-Ourbah (yang diucapkan 
mereka, pent) tertera dalam ayat Aitah Ta'ala: 

"Dan orang-orang yang mengamBif jx(indung sefain Aflah 
[terka:a): 'Kami tidak menyembah mereka mefainkan supaya 
mereka mendekatkan Kami kepada Attah dengan sedekat-
dekatnya'. Sesungguhnya Aitah akan memutuskan di antara 
meTtkatentangapayangmertkaberse(\sinj>adanya. Sesungguhnya 
Afiaft tidak menunjuki orang-orang yangyendusta dan sangat 
ingkar." (Az-Zumar. 3) 

Adapun dalil tentang syafa'at tertera dalam ayat 
Allah Ta'ala: 

<<j)y^> *+**iij ( * > > • ; * l y » \ < ^ > j i & 

"Dan mereka menyembah sefain daripada Adaft apa yang tidak 
dapat mendatangkan kemudfuiratan kepada mereka dan tidak 
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(pub) kemanfaatan, dan mereka berkata: "Aiereka itu adafafi 

jsemBeri tyaftt'at kepada kami di siri Afiaft". (Yunus; 18). 

(afaf, | 

Ptnjefasan -— 

Kaedah Kedua: Bahwa kaum musyrikin yang diberi nama 
oleh Allah sebagai orang musyrik dan dihukumi kekal di neraka, 
mereka tidaklah menyekutukan Alah dengan yang lain dalam hal 
Rububiyyah. Hanya saja mereka menyekutukan Alah dalam hal 
Uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa iah-Hah mereka itu 
mampu mendptadan memberi rizki bersama AllahTa'ala. Mereka 
tidak mengatakan bahwa Hah-tiab mereka mampu memberikan 
manfaat memudharatkan atau mampu mengatur bersama Alah 
Ta'ala. Hanya saja mereka tela h menjadikan Hab-iiah ya rg mereka 
iba dahi itu sebagai pemberi syafaat bagi mereka, sebagaimana 
yang telah AHah katakan tentang mereka dalam ayat-rVya: 

'Dttn marka mcnytmbaf\ selain daripada Aliah apa uang tidak 
dapat mendatayvjkan kemudftaratan kepada mertka dan tidak (puta) 
kemanfaatan, dan mereka berkata: 'Merekaituadafanpemietisyafaat 
kepada kami di sisi Afaf\m (Yunus: IB) 

tereka mengakui hal ini, yaitu bahwa sesungguhnya 
Mlt-ilah yang mereka ibadahi itu tidaklah mampu memberikan 
manfaat dan mendatangkan bencana, hanya saja mereka 

Th rf 
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menjadikan sesemfcahan-fccsembar'an mereka itc sebagai 
pemberi syafa'at, yaitu: perantara c!i sisi AJIah Ta ala di dalam" 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka menyembelih 
ternak untuk rrereka dan bet-nadzar untuk mereka, bukan 
d ikarenakan bahwa itah-ttoh tersebut m ampu mencipta, memberi 
hzki atau mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana 
menurut keyakinan mereka. Hanya saja mereka sebagai 
perantara, pemben syafa'at bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. 
Itulah keyakinan kaum musyrikin. 

Sekarang ini jika kamu mendebat penyembah kubur, 
maka ia akan mengatakan sama dengan ucapan di atas. la akan 
mengatakan: "Saya tahu bahwa wali ini atau orarg shalih ini 
tidak mampu memberikan musibah dan tidak pula memberikan 
manfaat. Akan tetapi ia adalah seorang yang s-halih dan aku 
ingin mendapatkan syafa'at darnya di sisi Aflah Ta ala'. 

Syafa'at itu ada yang haq (benar) dan ada juga yang batil. 
Syafaat yang haq dan benar adalah syafaat yang memenuhi 
dua syarat: 
Syarat yang pertama: Adanya ij.in dari AHah Ta'ata. 

Syarat yang kedua: Seorang yang berhak mendapatkan 
syafa'at adalah tergolong dari ahfi tauhid, yakni dan kalangan 
orang-orang yang berbuat maksiat dan kalangan orang-orang 
yang bertauhid. 

Dan jika hilang salah satu syarat dari dta syarat tersebut, 
maka syafa'at tersebut adalah syafa'at yang batil. Firman Alah 
Ta'ala 



"Stepakah yany dapat memberi syafaat A sisi Aflah tanpa izin-Nya," 
(A(-Baaarafi: 255) 

Dan firman Allah Ta'ala: 

'Pan mtrtia nada mrmftri syafaat mt(ami*n kepada orany yanq 
diridhai Adati.' (Aj-Ankyaa. 28). 

Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dari 
kalangan ore ng-crang y a ng bertauhid. Adapun orang-orang kafir 
dan kaum musyrikin, maka tidak akan bermanfaat syafa'atnya 
orang yang dapat memberi syafa'at 

'Orang-orana yon* zAafim tidak mempunyai ttman setia stontnapun 
dan tidak (puia) mempunyai Sicrtmapernieri syafa'at yana diterima 
syafaatnya- (Gftpjir. 18). 

Kaurr Musyrikin mendengar tentang syafaat akan tetapi 
tidak mengetahui makna syafa'at itu. Mereka mencari syafaat 
kapada orang-orang tersebut tanpa adanya izin dari Allah Ta'ala. 
Bahkan mereka mencari syafa'at dari orang-orang yang berbuat 
kesyirikan kapada Alah Ta'ala, yang tidak bermanfaat baginya 
syafa'at para pemberi syafa'at. Mereka itu tidak mengetahui 
makna syafa'at yang benar ataupun yang bati. 
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Syafa'at itu ada dua macam: Syafaat yang dinafikan 
dan syafa'at yang ditetapkan. Adapun syafa'at yang dinafi
kan adalah: syafaat yang dicari dari selain Allah *s dan 
perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya selain 
Allah §1 dalilnya adalah ayat Allah % 
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"Ito f orang-orang ttang Beriman. Befanjakanfaft (dijaCm Affafi) 
sebagian dari rtzki yang tt(af\ Kami Berikan kepadamu seBcfum 
datang hari uang pada kari itu tidak ada fagijuafBed dan tidak 
ada (agi sunfdat dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang 
zkafim. (AOBaaarafi: 254). 

— Fenjefasan — 

Syafaat itu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, 
bukan perkara yang mutlak. 

Syafa'at itu ada dua macam; Syafa'at yang dinafikan Alah 
3&, yaitu syafaat yang tidak diizinkan oleh Alah £ , sehingga 
tidak ada seorargpLr. yang mampu membenkan syafa'at di sisi 
AIa> Ta'ala kecuali dengan Izln-Nya. Makhluk yang paing utama 
dan penutup para Nabi -yaitu Muhammad S5-, ketika beliau ingin 
memberikan syafa'at kepada Ahli Mauqdpada hari kiamat nanti, 
betau menyungkurkan diri, sujud kepada Rabb-nya. memohon, 
memuji dan m enyanjung-Nya dan terus-menerus dalam keadaan 
bersujud sampai dikatakan kepada beliau: 

Arojkarfnh kepuhmu dan forfcicnrafah, niitaua Bicaramu akan didenaur, 
dnn ferifaB syafaat mnkn iijajn'atmu akan diterima.^ 

Maka Rasulullah £ tidak mampu memberikan syafa'at kecuali 
setelah mendapatkan izin dari Allah 5 i . 

md&m 
HacStt ** mdtkth bagian dari hadrt» yang pa/-ja/-g yang tmt*u*\Bn otoh kn*n 

J* 
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Sedangkan syafa'at yang ditetapkan adalah Syafaat 
yang dicari dari AUah Ta'ala. 

Orang yang mendapatkan hak untuk memberi 
syafa'at adalah yang dimudakan dengan syafa'at, dan orang 
yang mendapatkan syafa 'at adalah orang yang dindhai Allah 

Bukhwl nomor (7510) daUm lutab Tauhid, bab. 'taAvnur R»t& A yaurml 
Ofy«ffla/i (M'aJAnor/aa'wa gfvmhtm: Dan Imam Muaftn nomor (103) d*ton 
Ma£xi Jman, bab *AC»MI AAW JIWMTI mwvaatan ftf»". dan hodtfs Anu bin 



Ta 'ala, baik ucapan maupun amatannya setelah mendapat 
izin dan Allah Ta'ala. sebagaimana firman Allah Ta'ala; 

"Tuufa yang dapat memberi syafaat di sisi Ailak tanpa izin-
Ntfar (A(-B*qantfi: 255) 

— Bmjefasan — 

Adapun syafaat yang ditetapkan, yaitu syafaat untuk 
Drang-orang yang bertauhid. Orang yang musyrik, tidak akan 
bermanfaat syafa'al baginya Orang yang memberikan gurban-
qurban kepada kuburan dan mereka yang bemadzar untuk 
kuburan, maka dia adalah orang musyrik, tidak akan bermanfaat 
syafaat baginya. 

Kesimpulannya, bahwa syafaat yang dinafikan itu adalah 
syara'at yang dicari selain dengan izin dari Aftah J& dan untuk 
orang-orang yang musyrik. 

Adapun syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang 
ada setelah izin dari Asah Ta'ate dan untuk orang-orang yang 
bertauhid. 
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Ka/cfoh Katfg»: Bafiwa Watt g diutus ke tengah-
tengah manusia yang beraneka ragam bentuk peribadatan
nya. Ada dtantara mereka yang menyembah malaikat, 
menyembah para nabi dan orangrorang shalih, menyembah 
bebatuan dan pepohonan, dan ada puta dtantara mereka 
yang menyembah matahari dan butan. Dan Rasuluitah 
$ memerangi mereka semua tanpa membeda-bedakan 
mereka 
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Kaidah Ketiga: yaitu bahwa Nabi £ diutus ke tengah-
tengah kaum musyrikin. Ada diantara mereka yang beribadah 
kepada malaikat, matahari dan bulan, patung dan berhala, 
bebatuan dan pepohonan, dan ada tiarttara mereka yang 
beribadah kepada para waK-wal dan orang-orang shalih. 

Ini merupakan keburukan perbuatan syiraV, dan bahwa 
pelakunya tidak bersatu di atas satu prinsip. Berbeda dengan 
keadaan orang-orang yang bertauhid, sebab sesembahan 
mereka hanyalah satu (yakni Allah Jfe): 

"Manakah yang (efih haik, tuhan-tuhan yang (vrrru\cam-macam 
iru ataukah Affak yang Maha Eja faal Maha TcrHasaT Kamu tidak 
menyembah yang sefain Affah kecuafi hanya (menuemhah) nama-nama 
yang kamu dan nenek moyangmu memhvat-buatnya.' (Yusuf: 39-40). 

Diantara bentuk kemungkaran dan kebatilan syirik 
adalah: pelakunya bercerai-berai di dalam peribadatan mereka, 
tidak ada aturan yang menyatukan mereka, sebab mereka tidak 
berjalan di atas suatu pondasi, akan tetapi mereka berjalan di 
atas hawa nafsu dan seruan-seruan para penyesat, sehingga 
semakin banyak perpecahan mereka. 

jigij CL A5 &&Z x£ «&&«<<£. j. 
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"Attah membuatjperurnpamaan (yaitu) searang (aki (aki (Budak) uang 
dmibki etefi beberapa orang uang berserikat yang Atdam j?erset\sinan 
tian tecrang budak yang menjudi mifikjmuA dari searang (aki fnki 
(saja); Adakah kedua budak itu sama hafnuaf segala jpu)\ bagi Attak 
tetapi kebanyakan mereka tidak mengelabui, (Az-/umur. 29), 

Orang yang hanya beribadah kepada Allah semata 
senvsal seorang budak yang mengabdi kepada satu tuan saja, 
mengetahui maksud kehendak tuannya, mengetahui apa yang 
dimintanya dan hidup terang bersamanya. Akan tetapi orang 
musyrik semisal budak yang memiliki banyak tuan. la tidak 
tahu siapa yang harus dicari keridhaanrrya, setiap tuan memiliki 
keinginan, setiap dari mereka memiliki permintaan, setiap dari 
mereka memiliki kemauan, dan setiap dan mereka menginginkar 
u'-tuk didatangi. Oleh sebab itu AJIah mengatakan 

"A((af\ membuat jterumpamann (yaitu) norma Cnkt-faki (budak) yang 
dimiliki citb beberapa prana yang berserikat yang da(mnjxru(isibun." 
(Az-Zurnar: 2S). 

Yakni: dikuasai oleh beberapa tuan, ia tidak tahu siapa 
yang harus dicari keridhaannya. 

'Tkm searang budak yang menjadi mifikyxr\\d\ dari searang laki laki 

G*j*)r 
Yaitu dikLasai satu tuan, ia hidup tenang bersamanya. 

Itulah permisalan yang dibuat eleh Allah bagi orang musyrik dan 
orang mvwahhki (orang yang bertauhid). 
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Jadi, kaum musyrikin berccrai-berai dalam peribadatan 
nrereka. Han Nabi % memerangi mereka dan tidak membeda-
bedakan mereka. Beliau £ memerangi orang-orang yang 
beribadah kepada bemala, memerangi orang-orang Yahudi 
dan Nasroni, memerangi orang-orang Majusy (penyembah api), 
memerangi seluruh kaum musyrikin, memerangi orang-orang 
yang beribadah kepada para malaikat, memerangi erang-erang 
yang beribadah kepada orang-orang shahh dan Rasulullah $ 
tidak membeda-bedakan di antara mereka. 

Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan 
bahwa orang-orang yang beribadah kepada patung tidaklah 
sama dengan yang beribadah kepada orang-orang shalih. Sebab 
mereka beribadah kepada bebatuan dan tumbuh-tumbuhan, 
mereka menyembah benda mati. Adapun erang yang beribadah 
kepada erang yang shaih dan para wali tidak sama dengan 
orang yang beribadah kepada patung/berhala. 

Dengan ucapan itu mereka menginginkan bahwa erang 
yang beribadah kepada kubur sekarang ini berbeda hukumnya 
dengan orang yang beribadah kepada patung. Sehingga dia tidak 
dikafirkan dan amalannya tidak dianggap sebagai kesyirikan 
dan tidak boleh diperangi. 

Maka kita katakan- 'RasukJah * tidak membedakan 
mereka, bahkan semua dianggap sebagai kaum musyrikin, 
halal darah dan harta benda mereka". Dan beliau (Rasulullah) 
tidaklah membeda-bedakan diantara mereka. Sehingga orang 
yang beribadah kepada Nabi Isa (Al-Masih), sedang AJ-Masih 
adalah Rasul utusan Allah, meskipun demikian diperangi oleh 
R a s i k a h 9ft. Can orang-orang Yahudi, mereka beribadah 
kepada 'Uzair, dan 'Uzair termasuk Nabi mereka, atau orang 

\ 
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shalih dan kalangan mereka, akan tetapi Rasulullah & tetap 
memerangi mereka dan beliau * tidaklah membeda-bedakan 
diarrtara mereka. 

Sehingga kesyirikan tidak ada perbedaannya antara arang 
yang beribadah kepada orang shalih atau beribadah kepada 
patung atau beribadah kepada bebatuan atau pepohonan 
Sebab yang dinamakan syirik adalah peribadatan kepada selain 
Alah. siapapun dia^Sehingga Allah mengatakan: 

'Semfwfiiah Aflak dan janyatifaf} kamu mempersekutukan U ya denyut 
itsuaiujrun.' (An-Nift*»': 36). 

Dan kata ( b - i ) "Sesuatu* adalah bentuk fSiw nakkuh 
(kata benda umum) dalam konteks larangan sehingga 
memberikan pengertian meliputi segara sesuatu (umum), yaitu 
meliputi setiap apa saja yang disekutukan dengan Alah. baik 
malaikat, para Rasul, orang-orang shalh, para wali, bebatuan 
maupun pepohonan. 
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Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 

'Danjternngifafi mcnka itv, sehingga tidnk a/fajitnah lagi dan 
(sehingga) agama itu (uimja stmata-mata untuk Aflafi.' (/S-
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DaiH tentang (adanya penyembahan kepada) 
malahan dan bulan yaitu perkataan Allah Ta'ala: 

"Dan rtumtorfi tanda-tanda kekuasaatt-Nya ialafi ma(am, siang, 
nwtafuzri dan 9ufan. Janaanfaft madau for&adah tytada 
matahari maupun fufan." (FwfuhiCat: 37). 
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-— Penjelasan -— 

Perkataan Asy-Syaikh 4iSJ: *Daihya adalah firman ABah 
Ta'ala: 

T>anjKTanyiab marta itu. ttfttnaga tidak adajitnafi te#" 

Yaitu dalil diperanginya kaLm musyrikin tanpa 
membedakan diantara rnceka menurut peribadatan mereka. 
Firman Allah Ta'ala: 'Dan perangilah mereka', kalimat Ini umum 
meliputi seluruh kaum musyrikin dan tidak ada pergecualian 
sedikrtpun. kemudian Alah mengatakan 'Hingga tidak terjadi 
fitnah', fitnah dalam ayat inr adalah kesyirikan. Jadi makstdnya 
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sampai tidak didapati kesyinkan. KaTamat ini juga umum, 
mencakupi segala macam kcsyinkan, baik kesyrrikan dalam 
peribadatan kepada para wali dan orang-crarg shalih. atau 
pada bebatuan, pepohonan, matahari atau bulan. 

'Sehingga agama W : Segala bentuk peribadatan 
seluruhnya untuk Allah Ta'ala, tidak ada didalan perbuatan 
nenyekulukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Maka 
tidak ada bedanya antara kesylrikan dengan menyembah para 
wali, orang-orang shalih, bebatuan, pepohonan, syaithan. atau 
selain mereka. 

Ayat di atas (yakni ayat ke-37 surat Fushshilat) menunjuk
kan bahwa di sana terdapat orang-crarg yang beribadah kepada 
matahari dan bulan. Sehingga Rasulullah S melarang untuk 
seorang shalat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenam
nya™ dalam rangka upaya menutup pintu yang mengantarkan 
kepada kesyinkan. Sebab di sana terdapat crang-orang yang 
beribadah kepada matahari ketika terbitnya dan bersujud kepada 
matahari ketika terbenamnya, sehingga kita dilarang untuk 
shalat di dua waktu tersebut, walaupun shalat tersebut untuk 
Allah Ta'ala. Akan tetapi dikarenakan shalat pada waktu tersebut 
menyerupai perbuatan kaum musyrikin, maka kita dilarang dari 
perbuatan tersebut dalam rangka menutup pintu kejelekan yang 

di datam hadrte Abdul - fcnu Unw <tt Bahwa RuuUhh 
£ berkala: Mingantan B M a o w i g di arrtara kafan manyanyajn mancari 
waktu aralai aehinoga kHar ihala» katika twbit n-a^ar dan iangar. pUa 
faMta tBfbanvrwiya* 

Hadfa ini dikabarkan 0M1 Buhhory nomor (Sfift) dalam kitab V*waaqirt, bab 
t aa yutakhmtm As Sholuta qobh gfttnbity Syamaf Dan Imam Muaam 
nomor (1921) kftab arafat* afuaaaftiri wa goafMha. bab: Al Augoott Ltty 
nurnya "anst\ srtafttf /tftaa. 

fi 
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akan menjerumuskan kepada perbuatan kesyinkan. Rasulullah 
% datang dengan membawa larangan dari perbuatan syirik dan 
demikian juga beliau datang untuk menutup segala pintu-pintu 
yang menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan.171 

. r6" 
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Dan dafi/ tentang (adanya peribadatan kepada) 
Malaikat adalah firman Man Ta'ala 
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"Den (tidak wajar jmfa baginya) menyuruhmu menjadikan 
mafaikat (Om para nabi sebagai tuhan" (A/5 'Imran: HO). 

Dan dai)! tantang (diibadahinya) para Nabi adalah 
firman Allah Ta'ata: 

1 '& * $ Jk & S* J? 3 * t f * & & > 

"l̂ in (ingarfoh) ketika Atfah berfirman: "Hai hayutera Maryam. 
Asiakah kamu mengatakan kepada manusia. "JadikanCaftaku dan 
ibuku dua orang yang diibadahi selain AiTah?". Isa menjawab. 
"Maha suci Engkau, tidakfahpatut bagiku mengatakan aya yang 
bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan 
maka tentunya Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku 
dan aku tidak mengetafmi apa yang mia pada diri Engkau. 
Sesungguhnya Engkau Mafia Mengetafmi perkara yang ghaib ". 
(Af'Maidab: U0, 

— Fenjcfasan — 

Perkataan Asy-Syaikh «tt£: "Dmn Dalil tentang malaikat 
dst" menunjukkan bahwa terdapat orang-orang yang 



beribadah kepada malaikat dan para nabi, dan yang demikian 
ini termasuk kesyirikan. 

Dan orang yang beribadah kepada kubur pada hari ini 
mengatakan: Orang-orang yang beribadah kepada para malaikat 
dan para nabi serta orang-orang shaJih tidak bisa dikafirkan. 

Perkataan beliau «u£ : "Dan dalil tantang fdiibadahinya) 
para Nabi... d d . " Kalimat ini menunjukkan bahwa peribadatan 
kepada para Nabi itu adalah kesyirikan sama seperti peribadatan 
kepada patung-patung. 

Dalam kalimat ini terdapat bantahan bagi orang-orang 
yang membedakan antara perkara tersebut dengan orang-
orang yang beribadah kepada kuburan. Demikian pda terdapat 
bantahan bagi mereka yang mengatakan: bahwa kesyirikan itu 
adalah peribadatan kepada patung saja Tidak sama menurut 
mereka antara orang-orang yang beribadah kepada patung 
dengan orang-orang yang beribadah kepada para wali atau 
seorang yang shafh. Mereka mengingkari adanya persamaan 
antara keduanya, dan mereka menyangka bahwa kesyirikan 
itu hanya sebatas pada peribadatan kepada patung saja. ini 
termasuk kesalahan yang sangat jelas ditinjau dari dua sisi: 

Sisi pertama: Bahwa Allah Ta'ata di dalam Al-Qur'an 
mengingkari semua bentuk kesyirikan dan memerintahkan untuk 
memerangi mereka semua. 

Sisi kedua: Bahwa Nabi * tidak membeda-bedakan 
antara orang yang beribadah kepada patung dengan orang 
yang beribadah kepada malaikat atau kepada orang-orang 
yang shalih. 
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Dan cte/tf /enteng orang-orang shatih adalah firman 
Aliah Ta'afa: 

"Orang-orang yanq mereka seru itu, mertka sendiri mencari 
wasilah keyada Tuhan mereka siapa di antara mereka gang Cebih 
dekat (ktyada Aflah) dan mengharamkan rahmat-Ng* dan takut 
akan azah-Nga." (Af-JmuT: 57?-

J* 
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"D0n dalil tentang orang-orang shallh", yakni: bahwa 
di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada orang-
orang sbalih dari kalangan manusia, firman Alah Ta'ala : 

"Onm -̂onm^ uan<y merek* seru itu, mereka sendiri mentari wajifaft 
kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka uana. CeBifi dekat (kepada 
Allah)' (Aflsraa': 57). ' 

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengan orang-orang yang beribadah kepada Af-Mssih (l&a 
bin Maryam) dan Ibunya serta 'Uzair. Maka Alah Ta'ala 
mengabarkan bahwa Al-Masih dan ibunya yaitu Maryam serta 
'Uzair, semuanya adalah hamba-hamba Alah, orang-orang yang 
mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahrrat-Nya 
serta takut adzab-Nya. Mereka semua adalah para hamba yang 
senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala sekaligus para hamba 
yang sangat faqir kepada Alah Ta'ala. Mereka adalah orang-
orang yang berdo'a kepada AOah Ta'ala, ber-raivasu/ kepada 
Alkah dengan amalan-amalan ketaatan. 

'Mereka sendiri mencari wasiutfi kepada Rt>f> mereka.' (Af-Israa': ST). 

Yaitu: (mencari) kedekatan kepada Allah 3* dengan 
menaab-Mya dan beribadah kepada-Nya. 
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Maka rial ini menunjukkan bahwa mfcroka tidak benar 

jika diibadahi, sebab mereka adalah manusia yang senantiasa 
membutuhkan dan fakir, selalu berdo'a kepada Allah Ta'ala dan 
mengharap rahrrat-Nya serta takut adzab-Nya. Barargaapa 
yang keadaannya seperti itu. maka tidak benar jika diibadahi 
bersama Allah & 

Pendapat kedua: Bahwa ayat tersebut turun berkenaan 
dengan orang-orang musyrik yang beribadah kepada para jfn. 
Kemudian jrn yang dfibadah; tersebut masuk .islam sedang orang-
orang yang meng ibadahinya tidak tahu tentang keislamannya. 
Sehingga mereka menjadi orang yang mendekatkan d m kepada 
AKah Ta'ala dengar ketaatan dan ketundukan, mengharap 
rahmat Alah dan takut terhadap azab-Nya. Maka mereka adalah 
hamba-hamba Allah yang senantiasa membutuhkan dap fakir 
kepada Alah Ta'ala sehingga tidak benar apabila diibadahi 

Tafsir mana saja yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia 
tersebut, maka sesungguhnya ayat irt menunjukkan tidak 
bolehnya benbadah kepada orang-orang shabh. baik dari 
kalangan para nabi dan para sidiqin maupun dari kalangan para 
wali dan shaihm. Tidak boleh benbadah kepada mereka, sebab 
mereka semua adalah hamba Alah yang senantiasa sangat 
membutuhkan kepada Alah Ta'ala. Lalu bagaimana mereka 
dubadehi bersama Allah &?1 

Adapun makna wasilah adalah: ketaatan dan pendekatan. 
Secara bahasa artinya sesuatu yang dapat mengantarkan 
kepada tujuan Maka yang adapat mengantarkan kepada 
kendhaan Alah Ta'ala dan surga-Nya disebut sebagai wasilah 
yang mengantarkan kepada Alah Ta'ala. Inilah wasilah yang 
diayah'atkan dalam firman Atfah Ta'ala 

\ 
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'Dan carikfi wasitaA yang mendekatkan ani kepada-Nya." (Af-
Maaidah. 35). 

Adapun orang-orang yang menyelewengkan makna 
dan para pendusta mengatakan bahwa wasilah adalah 
kamu menjadikan antara dinmu dengan Alah perantara dan 
kalangan para wali, orang-orang shaWn dan orang-orang yang 
telah mati. Kamu menjadikan mereka sebagai perantara yang 
menghubungkan antara kamu dengan Allah agar mereka 
mendekatkarmu kepada Alah: 

'Kami tidak beribadah marka melainkan utpayn marka mendekatkah 
kami kepada A(\ah dengan udekatdekatnya'. (Az-Zumar. 3) 

Jadi, makna Moalah menurut Al-Mukhorrifin (orang-orang 
yang kacau pemikirannya dari para pendusta, -pent) yaitu kamu 
menjadikan perantara antara dirimu dengan Allah Ta'ala wasilah 
(perantara) yang akan memperkenalkan Alah kepadamu dan 
rrenyampaikan kepada-Nya kebutuhan-kebutuhanmu serta 
mengabarkan kepada-Nya tentang dinmu. Seakan-akan Allah 
3fe tidak mengetahuimu, atau seakan-akan Alah & Itu bakhil 
yang tidak akan memberi kecuali setelah adanya rengekan 
kepada-Nya melalui para wasilah tersebut Maha Tinggi Alah 
Ta'aJa dari apa yang mereka katakan. 

Oleh sebab itu merekamendala ngkan syub/»f (kera ncua n) 
kepada manusia dengan mengatakan: Alah Jfe berfirman: 
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"Pronfl ornng yang marka seru itu, mereka andiri memari wasihh 
itpntin Tuhan mereka.' (Af-hm*': 57). 

Ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan perantara-
perartara dari para makhluk kepada Allah Ta'ala adalah perkara 
yang di&yariatkan; karena Allah Ta'ala memuji kepada orang-
orang yang mencari wasilah, dan di dalam ayat yang lain 
disebutkan: 

%-*$ *& && # [AS \&& £$ Ck > 

'Hai erntty prana; uang beriman, (*rtakwafa(\ kepuh Affab dan carilah 
Hwi/a/t uang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah f ada 
jata»-Nun.'lAf-AUaidah- 15). 

Mereka mengatakan bahwa AJIah telah memerintahkan 
kepada kita agar mencari wasilah (perantara) yang bisa 
menyampaikan kepada-Nya. Sedang wasilah maknanya adalah 
wasitfmh (perantara). Demikianlah, mereka menyelewengkan 
makna kalimat dan tempat-tempatnya. Adapun makna wasilah 
yang disyaratkan dalam AKJur'an dan As-Sunnah adalah 
ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, dan ber 
tawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-silat-Nya 
M. Inilah yang disebut sebagai wasilah yang disyaratkan 

F* 
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Adapun mencari wasiten (perantara) melalui para makhluk 

untuk sampai kepada Allah, maka yang demrkiar itu adalah 
wasilah yang dilarang dan disebut pula dengan wasilah syirik. 
Dan itulah wasilah yang diambil oleh kaum musyrikin sobeLn 
mereka 

"Drtn morfc? beribadah kepada sefain Adab opa yang tidak dapat 
mtndtitnngknn ktmadhartitnti kepada merek* dan tidak (jruLi) 
kemanfaatan, dan mereka berkata. 'Mereka ituaaaiabjtembetisyafaat 
kepada Kami di sislAftafi". (Vunur 18} 

"Dan imnif orana yang menyambitjtfindtmg sefain Aflah (berkata): 
"Kami tidak beribadah krpade mereka meialnkan iujwya mereka 
mendekorkan Kami kepada ASah dengan sedekat- dekatnya." (Al-
Zumar 3) 

Inilah perbuatan kesyirikan orang-orang terdahulu dan 
orang-orang sekarang, sama tiada bedanya, walaupun mereka 
istilahkan dengan wasilah. Itu kesyinkan yang sebenarnya dan 
bukan wasilah yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Karena 
sesungguhnya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan menjadikan 
kesyirikan itu sebagai bentuk wasilah yang mengantarkan 
kepeda-Nya Syirik itu tidak lain hanya akan menjauhkan dan 
Allah 3c 
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"Setufup^u/mya oranq yana mtmptrtekurukan (lesuaiu dengan) Aliah. 
maka puri Afiah mengharamkan kepadanya turga, dan tempatnya ialah 
neraka, ridakfaf ada intai orang-orang zafim itu levrnngjrenvfmapun." 
(AJ-Mn«idah. 72). 

Lalu bagaimana kesyirikan drjadifcar perantara yang 
menghubungkan kepada Allah Ta'ala?.1 Maha SLCI Allah dari apa 
yang mereka (kaum musyrikin) katakan. 

Irti pembahasan dari ayat ini adalah dalam ayat tersebut 
terdapatcfaW bahwa ada kaum musyrikin yang beribadah kepada 
orang-orang sbalih. Sebab Alfah Ta ala tetah menjelaskan hal 
itu, dan Alfah menjelaskan bahwa orang-orang yang rrereka 
ibadah adalah hamba-hamba yang sangat rre.mbutunkar Atlar 
Ta'ala. 

'Minta send\ri mencari jaian kepada Tuhan mereka* (Al-lsma'i 57) 

Yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan 
ketaatan kepad»-Nya. FirmarAJIah: 

'Siapa di antara mmka yang lebih dekat (kepada Afkfi)" 

Yakni saling berlomba-lomba menuju Allah Ta'ala dergar 
ibadah dikarenakan sangat bLtuh dan fakirnya me'eka kepada 
Allah Ta'ala. 
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'Dan mmjmmjtm ratmat-Nya am takut „dan aat^NtfO.' 

Barangsi'apa yang sifat dan keadaannya seperti itu. naka 
sarra sekali tidak partas apabila dijadikan sebagai ilah yarg 
diseru dan diibadahi bersan-a Aflab Ta'ata 
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Dan ctetf (tantang adanya peribadatan kepada) bebatuan 
dan pepohonan adalah firman AHah Ta'ala: 

"Mdftfj ayukah jMtut kamu (hai orang-orang musyrik) 
tnengaggap A(-Lata dan Af-Vxza. dan Mtwafi yang ketiga, 
yang pating terkemudian [sebagai anak perempuan AttaK)? 
(An-Najm: 19-20) 

— PcnjeCasatt — 

Perkataar beliau p&- "Dan dalil tentang adanya 
peribadatan kepada bebatuan dan pepohonan ... dst" 
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Dalarr ayat ini terdapat dalil bahwa di sana terdapat orang-orang 
musyrikin yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. 

Maka firman Allah Ta'ata: 

"Maka aj>aknfi patut kamu (fiai orang-orang tnururik)...". 

Ini adalah pertanyaan dengan maksud nengingkan. 
Maknanya: "Kabarkanlah kepadaku!', yaitu dari bab pertanyaan 
sebagai bentuk pergirgkaran dan pelecehan. 

(wV-"0 "Al-Laata" dengan takhM(tidakrrentasydid) huruf 
ta'-ry a adalah nana sebuah patung di kota Tharf, yaitu nama bagi 
sebuah batu yarg terukir yarg di atasnya terdapat barguran 
rumah, kaki tirai yang meryerLpai Ka'bah. di sekitarnya terdapat 
halamar dan terdapat sadan&h (perjaka/juru kuncinya). Mereka 
{kaum rrusnkin, -pert) menyembah paturg tersebut sebagal 
Bah (sesembahan) yang dllbadahi selain Alah Ta'ab. Patung 
tersebut adalah patung yarg diibadahi oleh penduduk Tsacjrf 
dan kabilah-kabilah sekitarnya. Mereka merasa bangga memiliki 
patung tersebut 

Ada juga yang membaca: <o^AI fZf'jfa dengan men-
tasydjd huruf ta-nya, artinya adalah tstm fe "* dari m (JjC cJ) . 
yaitu laki-laki shaih yang dahulu pekerjaannya membuat 
adonar tepung (makanan) dan menyuguhkannya kepada para 
jamaah haji. Ketika ia telah mati, dibangunlah rumah di atas 
kubi-rarnya, dan ditutup dengan kain tirai. Hingga akhirnya 
mereka menyembahnya di samping beribadah kepada Allah 
Ta'ala Itulah patung Laata. 

Adapun "Uzza: adalah pepohonan dari jeris saiam yang 
berada di suatu lembah Nakhlah yarg terletak antara kota 
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Makkah dan Thaif, di sekitarnya terdapat bangunan dan t:rai-
tirai penutup, Terdapat pula penunggu (JLTL kuncinya), bahkan 
terdapal syaithar yang mengajak bicara kepada manusia. 
Sehingga orang-orang jahil nenyargka bahwa yang berbicara 
adalah pepohonan itu serdiri atau bangunan tersebut, padahal 
sesungguhnya yang berbicara selalah syaithan yang bcrLsaha 
meryesatkan manusia dan jalan Allah Ta'ala. Dudunya patung 
tersebut adalah untuk peribadatan orarg-orarg Ouraisy, 
penduduk Vakkah dan orarg-orang yang ada di sekitarnya. 

Adapun "rVanat": sebuah batL besar yang berada di 
dekat gunung Oudai'd antara Makkah dar Wadinah. Berhala 
tersebut adalah berhala yang d'ibadahi oleh suku Khu^a'ah. 
Aus dan Khazraj. Dahutartya mereka memulai ihram untuk ha/J 
dari tempat bertiala tersebut dan mergibadahinya sebagai Hah 
(sesembahan) selain Allah Ta'ala. 

Ketiga berhala tersebut adalah berhala-berhala yarg 
paling besar di negeri Arab. 

Allah Ta'aJa berfirman; 

"Mata apakahjmut kamu (ftai erang oranf) musyrik) menaangaaf Af-
Ijjfa dan Af-'Uzza. dan Manuk ..." 

Maksudnya. Apakah ketigarya memberi kecukupan 
kepada kalian? Apakah ketigarya memberikan marfaat bag; 

kalian? Apakah ketiganya mampu menolong kalian? Apakah 
ketiganya bisa merppta, memberi reiki, menghidupkan dan 
mematikan? Apakah yang kalian dapati dan berhafa-bertiala 
tersebut? Pertanyaan ini adalah dan rangka pengingkaran 
dan menggugah akal-akal mereka agar kembali kepada 

^ f 



kecerdasannya. Berhala-berhala itu tidak lain hanyalah seonggok 
bebatuan dan pepohonan yang t»dak rrerrn'li'ki manfaat naupur 
mendatangkan bahaya, bahkan semua itu adalah makhluk. 

Tatkala AHah Ta'ala mendatangkar Islam dan Rasulullah 
*; membuka kcta Vakkah Ai-Musyarrufah, bejiau me^guks 
Mughirah bin Syu'bah dan Abi, Sufyan bin Harb untuk 
menghancurkan Lata yang ada di Thaif. Maka keduarya 
menghancurkan Lata atas penntah Rasulullah ** Beliau * juga 
mengutus Khalrd bin Aj-Vtefcd urtuk menghancurkan 'Uzza, 
maka Khalid menghancurkannya, menebang pohon-pohon 
yang ada serta membunuh jin perempuan yang biasa mengajak 
bicara kepada manusia dan menyesatkan mereka. Dan beliau 
me/alakannya sampai pada bagian yang pai\r.g akhjr (tanpa 
tersisa, -pent) -walheruduliltah-. Demikian juga Rasulullah & 
mengutus AJi bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. 
maka beliau menghancurkannya dan rrenghilangkanrya tanpa 
bekas**1. Berhala-berhala tersebut tidak mampu menyelamatkan 
dinrya, lalu bagaimana ia akan mampu menyelamatkan orang-
orang yantj benbadah kepadanya? 

1 4 - Y -

'Mata Ajstkaf\jmtut («mu (ftai critvia-vratuj musyrik) nitnoaanap M-
Ijtta aan Af-Uzza, dan Manafi tfinq tttiaa. yang pating teritmudia» 
(seiaffai anaijfcrmjnuut Ailaty 

Kemana mereka pergi? Apakah mereka memberikar 
manfaat bagi kalian? Apakah mereka mampu melindLngi dirirya 

B L ?*& kftjfa 7adul M i ' * * (4/4 13-<15) 
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dari serangan tentara-tentara Allah Ta'aia dan pasukan orang-
orang yang bertauhid? 

Ini merupakan dalil bahwa di sana terdapat orang-orang 
yang beribadah kepada pepohonan dan bebatuan, bahkan 
ketiga berhala tersebut merupakan berhala-berhala yang palirg 
besar di kalangan mereka. Bersamaan dengan itu Allah Ta'aia 
menghilangkan wujudnya tanpa bekas. Dia scdikrtpun tidak 
mampu membela dirinya dan tidak pula memberikan manfaat 
kepada penyembahnya. Rasulullah % telah memerangi 
mereka (para penyembah berhala), dan patung-patung mereka 
sedikitpun tidaklah mampu mencegahnya. Maka indah yang 
dijadikan pendalilan oleh Syaikh -rahimahuflah- bahwa di sana 
terdapat orang-orang yang beribadah kepada bebatuan dan 
pepohonan. 

Ya.. Subhanafaht Manusia yang memiliki akal. beribadah 
kepada pepohonan dan bebatuan yang tidak lain adalah benda 
mati, tidak memiliki akal. tidak mampu bergerak dan tidak pula 
hidLp. Ke mana perginya akal-akal manusia?? Maha Tinggi 
Allah dari apa yang mereka katakan. 

rtr 
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Dan hadte Abi Waqid AHartsy 285* ia mengatakan: 

"Kami jfernah ktfuar bertam* Rasuluffaft tk ke (peperangan) 
Uunain dan kami ketika itu aaafan orang-orang gang Baru saja 
ktCuar dari kekufuran. Saat itu kautn musyrikin memifiki sebuah 
vehcn Sidr gang mereka Beri 'tikafdan menggantungkan senjata-
senjata mereka padapohon tersemur. Pofion tersebut dinamakan: 
Dzatu Antvath. Suatu saat rombongan kami mefewati pohon 



f 
I I tmtfar, mafia kami berkata Wafai R*su(ufla6.j*di&anuifi haai 
I I kami Dzatu Anwttft sebagaimana kaum memiajuaa memidii 

Dzatu Anwatk...."/Af-fWitj J « 

— Ptnjefasan 

Hadrts ini dari Abu WtarjU Al Lartsy «6*. beliau adalah 
salah seorang yarg masui< Islam pada tahun Fsth^Makkah 
menurut pendapat yang masyhLr, yaitu pada tahun B H. 

Yarg disebut dergan Dzatu-Anvmth: Al-Anwath adalah 
bentuk jamak dari kata nauthun yag arfcnya A1-Ta'liq. yakni yang 
memUiki dan sebagal tempat gantungan. Mereka menggantung-
kan senjata-senjata mereka dalam rangka bertabam* (mercan 
berkah, -pent) melalu pohon tersebut. Maka sebagian shahabat 
yang mereka baru saja masuk Islam da." belum mengenal Tauhid 
secara sempurna mengatakan: "Buatkanlah untuk kami Dzatu-
Anwath sebagaimana mereka mempunyai Dzafc/-Amvafn.*. Inr 
adalah musibah /egflddan tasyabbuh yar̂ g merupakan sebesar-
besar musibah. Maka ketika Nabi Je terkejut dan merasa heran 
lalu mengatakan: 'Allabu Akbar' Aflaf-u Akbar? Altahu Akbar»." 
Merjadi kebiasaan beliau, apabila beliau * merasa takjub 

H«StB dMIuartan oteti Imim Tlrmidzy nomor (?1BC) M i n kitab M-ftar, 
bab M M fam'» Warkabunoa aanam mm* kaa-na oobtartum dan betou 
mengatakan Hadn* i^ n*»n iftoriin. OKMiw*jr|RH»Jm«<nAhm»d<S/2li> 
•M" lb<-.. t-t AsMrr di dai»-. M M M •umrfl M M ( H | dan Ibfiu MMJI 
dattm Snohhnya nomor (6702- AHhaan) dan diBhOhfckar oteh Ibnu H a » d» 
dalam MHatwfeah (4/316). 

Jfi* 
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(heran) atau ingin mengingkari sesuatu bdiau mengucapkan 
tak bu, atau mengucapkan: *SubhanaJlah!"dBn beliau mengulang-
ulangnya. 

Perkataan Rasulullah fk\ "Sesungguhnya ini adalah 
sunnah-sunnah' yakni jalanialan yang dilalui oleh manusia dan 
saing meniru satu sama lain Sebab yang membawa Kalian 
kepada perkara ini adalah mengikuti jalan-jalan orang-orang 
yang terdahulu dan menyerupai kaum musyrikin. 

Sabda beliau * ; "Kalian telan mengatakan -Demi Dzat 
yang jiwaku berada di Tangan-Nya- sebagaimana yang telah 
dikatakan oleh Bani Israfl kepada Musa' 

'Hai Musa. BuatCtft untvf. ktmi sebuah sesembahan (berhala) 
sebagaimana mertki memjmnuai btbtrapa sesembahan (ternak)*. 
Musa menjawab: 'Sesungguhnya tamu ini adafah kaum yang tidak 
mengetahui (nfat aju: AiuifO' (AfA'tvf- LV) 

Nabi M L S * %2£ ketika telah metewati laLtan bersama Bani 
Israll, dan Alah Ta'ala teteh tenggelamkan musuh-musuhnya ke 
dalam lautan dan mereka menyaksikannya. Kemudian mereka 
meJewatJ suatu kaum dar* kafangan kaum rno&yrikin yang ber-
i'tikaf di sekitar berhala-berhala mereka. Maka mereka (Bani 
Isreil) mengatakan kepada Nabi Musa: 
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"Buatlah untuk Kami sebuah sesembahan (Berkala) sebagaimana 
mereka mempunyai Beberapa sesembahan (berhala)'. Musa menjawab 
'Sesungguh nun kamu ini adalah kaum yang Bodoh". (Af-A'rwif. 138) 

Nabi Musa mengingkari mereka seraya mengatakan, 
sebagaimana dalam ayat Allah Ta'ala; 

'Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan uang 
dianutnya." 

Yaitu kebatilan, dan ayat berikutnya: 

TVin akan Batal apa gang srlnfu mereka kerjakan." 

Karena perbuatan tersebut adalah syirik. 

'Musa menjawab: "ftttutkah aku mencari stsemBafut*\ untuk kamu 
selain uari pada Aflak, jttufahaf Dia-faft gang tefah meletihkan kamu 
atas segala umat." (AfAmaf: 140) 

Nabi Musa 3££ mengingkar mereka sebagaimana Nabi 
kita Muhammad £ mengingkari mereka (para shahabat). Akan 
tetapi mereka (Bani Israil) dan mereka (para shahabat) tidak 
berbuat kesyirikan. Bani Israil ketika mengucapkar Lcapan 
tersebut kepada Nabi Musa. mereka tidak berbuat kesyirikan 
karena mereka bdak mengerjakannya. Denrakian juga para 
shahabat Nabi Js. Kalau seandainya merBka membuat Dzatu 
Anwath niscaya mereka telah berbuat syirik. Akan tetapi Aflah 

rS" 
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Ta'ala menjaga mereka. Tatkala mereka dilarang nabi mereka, 
mereka berhenti. Dan sesungguhnya mereka mengucapakan 
ucapan tersebut dikarenakan jahil. Mereka tidak mengatakannya 
karena unsur kesengajaan. Tatkala mereka tahu bahwa perkara 
tersebut adalah kesyirikan, maka mereka berhenti seketika 
itu pula dan tidak meneruskannya- Kalau seandainya mereka 
meneruskannya niscaya ^ere-ra terjatuh 3alam kesyirikan. 

Inti ayat inr adalah bahwa di sana terdapat orang-orang 
yang beribadah kepada pepohonan. Sebab mereka kaum 
mLsyrikin telah menjadikan Dzatu-Anwath, dan para shahabat 
yang belum kokoh ilmunya ketika itu menginginkan untuk 
mengadopsi pertiga? a r mereka dengan meniru perbuatan 
mereka, kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menjaga mereka 
melalui Rasul-Nya 3fc 

Inti pembahasan: bahwa terdapat orang-orang yang ber-
tabarmk (mencari berkah, -pent) dengan pepohonan dan bar* 
itikaf di bawahnya. Adapun makna "Af-'Ukuur adalah Tirggal 
di sisinya dalam jangka waktu atau masa tertentu dalam nangka 
mendekatkan diri padanya. Makna "At-'UukuT (itikaf) adalah: 
tirggal pada suatu tempat. 

Hal ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan 
yang sangat besar, yaitu: 

Permasalahan pertama: bahayanya kejahilan terhadap 
perkara tauhid. Sebab, siapa yang tidak memahami tauhid. 
sangat memungkinkan dia tcijatuh ke dalamnya (kesyhrikan) 
dalam keadaan dia tidak sadar. Maka dari sini wajib untuk 
mempelajari tauhid, dan mempelajari kesyirikan yang merupakan 
lawannya sampai seseorang berada di atas ba&hiroh (ilmu) aga/ 
tidak mendatanginya dikarenakan kejahilannya. Lec-ih-lebih 
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& apabila La melihat crarg yang melakukan rya, sehingga dia akan 

menganggapnya benar disebabkan kejahilannya. Maka dafam 
hadrts ini terdapat keterangan akan bahayanya kejahilan, lebiH-
letah dalam masaJah aqkteh. 

Permasalahan kedua: dalam hadrts iri d Kerangka r 
bahayanya sikap menyerupar atau meniru kaum musyrikin, 
dar hal itu bisa menyeret kepada kesyirkan. Rasulullah £ 
bersabda: 

'Barmvp\(tpa yang menyerupai matu kaum maka ia tmrutiui dari 
mtrtkA'V* 

Waka tidak boleh meryerupai dan rrenvu kaum 
musyrikin. 

Permasalahan ketiga: bahwa mencari berkah melalui 
bebatuan, pepohonan dan bangunan termasuk kesyirikar. 
walaupun diistilahkan dergan namalair. Sebab mencari beru a'n 
kepada selai r Allah Ta'ala, baik bebatuar. pepohonar, kuburan 
maupun pemakaman, serTLa itu adarah kesyin'kan walaupun 
mereka rrveramakar dengan nama yang lain. 

10 Hadtt ini dtekjarkan <toh Abu 0*ud nomor (4031) di dalam ktfab Ai-Lit*s. 
bati « htftay Syvhroh, Dan Imam Ahmad (2/50) Cari had«j 'Abduaah bn 
Umara»-. 
Serta» Sytfkbul talam bau TiknyyVh: Sanad *-Bdta ini j*yy<d (fc*k). 
(Aabrtro W. SfttaM Mtatagfc [1/23M38D. 
Bertubi Al-Haftd3 AKtafr dalam TaMvtMhya- f2i»5J: Mnad h**» «u 
thoWh. 
B*th»laA*4Ha4d«lbnuhB»ard1dal̂ fai/h^ *̂of(6 )̂:Sar%adny»Haa«t. 

^ 1 f ^ 
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Kaadah Keempat Bahwa kaum musyrikin pada 
zaman kita ini lebih dahsyat dan lebih kental kesyihkannya 
daripada kaum musyrikin pada zaman dahuiu. Sebab kaum 
musyrikin terdahulu hanya berbuat syirik ketika daiam 
keadaan iapang dan mengikhlaskan ibadah drkala s&mpit 

J Adapun kaum musrikin pada zaman kita, kesyirikan mereka 
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(Brus-monerus baik ketika dalam keadaan lapang maupun 
sempit Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: 

"AlrtJki apafrifn tnertka naik Hayat mereka mendoa kepada AUnfi 
dengan memurnikan ketaatan kepada Ntfa Maka tatkala Aliuh 
menyefamatkan mereka sampai ke darat, tiBa-tiBa mereka 
(kemBafi) mempersekutukan (AdaB)," (A(-'AnkaBut; 65). 

— Ftnfefosan -— 

Kaedah Keempat -yang merupakan kaedah yarg 
terakhir-: Bahwa kaum musyrikin di zaman kita ini lebih besar 
kesyirikannya dibandingkan dengari kesyinkar. orang-orang 
terdahulu yang Nabi & di utus ke tengah-tengah mereka. 

Sebab hal ini sangat jelas: yaitu bahwa Allah Jalia wa 
"Ala mengabarkan bahwa kaum musyrikin zaman terdahulu 
mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata apabila dalam 
keadaan sempit Sehingga mereka tidak menyeru kepada 
selain Alah Ta'ala dikarenakan mereka tahu bahwa bdak ada 
yang mampu mengentaskan mereka dan kesempatan tersebut 
kecuali AAah semata, sebagaimana firman Allah Ta'ala: 



•i - C i V " * ' - 1 - ^ . ' 

— ^ 

'Dan apabila kamu ditimpa hifiaya di lauian, niscaya dilanglak siapa 
yang kamu seru kecuafi Dia, maka tatkala Dia menyelamatkan kamu 
ke daratan, kamu Berpating. Dan manusia itu adalah selalu tidak 
1 rterima kasih." (Afhrna'; 61) 

Dan dalam ayat yang lain: 

r t : jU i ) 

"Dnn npafnia mereka dilantun pmbak yang Besar seperti gunung, mereka 
menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nga." (Lugman, 32) 

Yakni- mengikhlaskan doa hanya kepadanya. 

'Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu 
sebagian mereka tetap menemjmft jalan gang (urus. * (Lugman: 32) 

Dan dalam ayat yang lain: 

"Maka tatkala Aliah menyelamatkan mereka sampai ke darat. uhanhn 
mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).' (Af-'Ankahut: 65) 

Kaum musyrikin pada zaman dahulu hanya 
mempersekutukan Allah tatkala senang, di saat itulah mereka 
menyeru berhala-berhala, bebatuan dan pepohonan. 
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Adapun ketika mereka terjatuh dalam kesusahan dan 
berada di tepi kebinasaan, rrereka tidak menyeru kepada 
patung-patung, pohon, batu dan tidak pula rrakhluk yang lain. 
Akan tetapi mereka hanya merryeru kepada Allah Ta'ala semata. 
Apabila tidak ada yang bisa mengentaskan dari kesengsaraan 
kecuali Allah 'Azza wa Jalla, lafu bagaimana disaat kelapangan 
berdoa kepada yang lari? 

Adapun kaum musyrikin zamar ini (yaitu ya r g akhir-
akhir ini), kesyinkan yang terjadi pada umat Vuhammadiyyah 
ini berlangsurg terus-menerus, baik dalam kelapangan maupur 
kesempatan. Tidak pernah ne r g ikhlaskan ibadah kepada Allah 
(diwaktu senang} dan tidak pula di kala susu h. Bahkan, ketika 
keadaan semakin sempit, semakin dahsyat pula kesyirikan yang 
mereka lakukan. Scruan rrereka kepada Af-Hasan, Al-husem. 
Abdul Qcdir Jaelany, Ar Rifa'iy dar yang lainnya adalah perkara 
yang sudah diketahui. Dikisahkan berbagai macam keanehan 
yang dialami mereka ketika di lautan. Maka apab.la keadaan 
semakin menjepit mereka, mereka memanggil-manggil nama 
nama para wali dan orang-crang shalih dan mohon pertolongan 
kepada mereka S«bah para da'i yang menyesru kepada kebatilan 
dan kekesatan mengatakan kepada rrmreka: 'Kami telah 
menyelamatkan kalian dari lautan, jika kalian tertimpa sesuatu 
musibah, maka panggilah nama-nama karm, niscaya kami akar 
menyelamatkar kalian." 

Sebagainara hal ini dikisahkan dari para Syaikh 
Thariqat Sufiyyah. Bacalah jika kaliar menghendaki- kitab 
'Thabaqaf Asy-SyB'rnny". Di dalamnya terdapat kisah-kisah 
tentang karemah para wali yang bisa menjadikan bulu kuduk 
merinding. Katanya, mereka bisa menyelamatkan dari lautan, 
mengulurkan tangnnya ke lairt kemudiar mengangkat kapal 



secara kcseldruhar dar ncrgertaskannya ke daratan dan 
tidak basa'r. lergar-lergar baju rr.ereka. Dan masih banyak 
lagi kjauan-igauan dan Mwrofat mereka. Kesymkar mereka 
terus berlangsung baik dalarr keadaar senarg ataupur susah. 
Sehingga mereka lebih dahsyat dibandingkar kaum musyrikin 
zaman dahuL. 

Demikian juga -sebagaimana yang disebutkan oleh 
As-Syaikr1 Muhammad bin Abdul Vtehhab PJK.- dalam kitab 
belan 'Kasyfvsy-Syubhat'Ir;: "Dari sisi yang lain bahwa kaum 
muaynkin zaman dahulu menyem.ba^ orang-orang yar<; s hal ih 
dari kaUngan malaikat, para nabi dan para wali. Adapun mereka 
(kaum musyrikin zaman ini) mereka beribadah kepada manusia-
manusia yang paling fajir. Mereka mergakui hal itd. Wali-wali 
yang mereka namakar At-Aqthab dan Al-Aghv/ats tidak pernah 
mengerjakan s h alat, tidak puasa, dar bukan orarg-orang yang 
membersihkan diri dari perbuatan zina, tiwuth (homoseks) dan 
peri: Latar keji lainnya. Sebab menurut persangkaan m.ereka. 
mereka acalah orang-orang yang tidak lagi terkena bebar 
syanat, sehrgga tidak ada lagi perkara 'r, a ram dan halal bagi 
mereka, hal yang seperti itu hanya untuk orang awam saja 
-menurut mereka-. 

Mereka juga mengakui bahwa tokoh-tokoh mereka tidak 
shalat, tidak pua.sa, dan mereka adalah Cfang-orarg yang tidak 
menjaga diri dari perbuatar-perbuatan keji. Meskip J r seperti itu. 
mereka tetap benbadah kepada tokoh-tokoh mereka tersebut, 
bahkan mereka beribadah kepada manusia-manusia ya.ng 
pal;ng fajir seper'v AJ-Hallaj, Ibnu Aroby, Ar-RifViy, AJ-Badawy 
dan yang selamnya.". 

11 Utat *MXfr*r&rJ*m (hal 100-170) dan baflian kary»*arya M-Wnmn H-
Mi4adtfWQjBrmjTAqklah. 
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1 
Syaikh Muhammad bin Abdul VYahhab «ii£ membawakar 

dadl yarg menunjukkan bahwa kau n musyriki r pada zamar 
modem ini lebih besar dan lebih kental kesyinkarnya 
dibandingkan dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu. 
Sebab kaum musyrikin pada zaman dahulu mengikhlaskar 
ibadah kepada ARah Ta ala tatkala dalam keadaan susah dar 
berbuat kesyirikan tatkala dalam keadaan senang. BeliaL 
berdalil dengar firman Allah Ta'ala: 

1» 

"\Ui(ui apabila mereka naik kapaf tnertka (tcnfc'a ktpnaa Aflah dengan 
memurnikan ketivitnr. kcpuli-f-Iya * {.Aj-'Ankahut: 65) 

Shclawat dan salam atas Nabi kita Muhammad £ beserta 
keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan. 




